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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І ЄДНІСТЬ НАЦІЇ: ФЕНОМЕН ТОТОЖНОСТІ
У статті розглянуто концепти національної ідеї і єдності нації, виокремлено їхній
тотожний зміст. Автор стверджує актуальність національної ідеї і єдності нації для
сучасного історичного етапу розвитку українського суспільства та наголошує на
необхідності глибокого усвідомлення цього з метою подальшого розвитку українського
громадянського суспільства.
Ключові слова: національна ідея, єдність нації, культура, самобутність, духовна
єдність, національна самоідентифікація.
The article considers the concepts of the national idea and unity of the nation, highlights their
identical content. The author asserts the relevance of the national idea and the unity of the nation
for the modern historical stage of development of Ukrainian society and emphasizes the need for a
deep awareness of this in order to further develop Ukrainian civil society.
Key words: national idea, unity of nation, culture, identity, spiritual unity, national selfidentification.
Дослідження логіки становлення національної ідеї потребує визначення загальних
закономірностей формування ідеї як такої. Зазначимо, що поняття «ідея» виникло внаслідок
актуалізації певного смислу суспільної свідомості, у якому відобразилися потреби
реформування соціальної дійсності. В ідеї знайшов своє смислове вираження новий чи
бажаний тип соціокультурного зв’язку. Становленням ідеї є встановлення смислових зв’язків
і взаємозалежностей з іншими поняттями суспільної свідомості, внаслідок чого її
структурно-смислова ієрархія перебудовується. Ідея – це спосіб активізації функціонування
свідомості в її різних трансформаціях, зокрема у виявленнях суспільного ідеалу.
Процес визначення поняття «ідея» супроводжується його внутрішньою
структуризацією у вигляді «розщеплення даного поняття і утворення на його основі
похідних понять. У своєму становленні ідея наштовхується на деяку логіко-конструктивну
межу, до якої повсякчас змушена апелювати з метою обґрунтування своєї чинності і
легітимності. Рефлексивне осягнення цієї залежності, усвідомлення тієї смислової цілості, в
межах якої проходить становлення ідеї, вираження її в окремому актуалізованому смисліпонятті означає народження нової ідеї суспільної свідомості і, отже, завершення логічного
циклу становлення попередньої» [5, с. 35]. Звідси закономірним є перехід до структурносмислового визначення національної свідомості.
Національною ідеєю, у дусі філософської класичної термінології, можна назвати
синтетичний погляд на національну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в
соціальному часі й соціалізованому просторі континуум і водночас як на суб’єкта
всезагального історичного процесу. Достатньо повно ця точка зору репрезентована
М. Бубером: »Ми говоримо про національну ідею, коли який-небудь народ помічає свою
єдність, свій внутрішній зв’язок, свій історичний характер, свої традиції, своє становлення і
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розвиток, свою долю і призначення, робить їх предметом своєї свідомості, мотивуванням
своєї волі» [2, с. 126].
Яскравою ілюстрацією буде смислове наповнення поняття «національна ідея», активно
застосованого в усіх сучасних дослідженнях проблем свідомості, самосвідомості, духовності,
культури тощо. «Вислів «національна ідея», – зазначає В. Лісовий, – застосовують у трьох
основних значеннях: а) цим висловом позначають важливу для суспільства ідею будь-якого
змісту, щодо якої існує згода більшості громадян, або ж таку, що здатна одержати підтримку
більшості громадян; в обох випадках цю ідею розглядають як таку, що сприяє
громадянському єднанню; б) ідею нації; в) особливості національної свідомості; з останнім
пов’язане застосування цього вислову для позначення національного ідеалу («мрії»),
призначення нації (у тім числі її «місії») тощо» [6, с. 593]. Національна культура («життєвий
світ») та національна самосвідомість кожної нації містить важливі елементи неповторності:
пояснення особливостей цієї «духовної індивідуальності» (В. Гумбольдт) дає право вважати,
що та національна ідея, яка досліджується, є суто національною. У нашому контексті –
українською.
Важливе значення у формуванні національної свідомості як основи національної ідеї
відіграє ідея єдності. Це досить складне і суперечливе поняття, яке не вичерпується тільки
спільністю території розселення нації. Не викликає заперечення доречність міркування
М. Бубера, у якому визначається саме національна ідея як основа певної єдності: «Прагнення
до цілісності є те, що зробило єврея творцем. Прагнучи з роздвоєності свого «Я» до
цілісності, він створив ідею єдиного Бога. Прагнучи з роздвоєності людського суспільства до
єдності, він створив ідею загальної справедливості. Пориваючись до єдності з роз’єднання
всього живого, він створив ідею загальної любові. Тяжіючи до єдності з роздвоєння світу, він
створив месіанський ідеал, який пізніше перетвориться, знову ж таки при вирішальному
вкладі єврейства, і вже здрібнівши й отримавши завершення, на те, що названо соціалізмом»
[2, с. 87–88]. Тобто М. Бубер фактично стверджує, що на стрижень духовної єдності
«нанизана» не лише історія одного народу, а й загальнолюдська; втілення цієї єдності
вбачається в активному діяльному акті – «прагненні», що долає складну й суперечливу
роздвоєність буття.
Враховуючи висновок про те, що особистість виступає єдністю духовного та
душевного начал, єдність одухотворення та одушевлення ми могли б назвати
персоналізацією. Вона є тим процесом, що дозволяє особистості увійти в дійсну, внутрішню
комунікацію зі світом інших особистостей. Особливо, коли це стосується вирішення
проблеми національної самоідентифікації.
Важливу роль у цьому процесі відіграє орієнтація на зміст національної ідеї, постійні
пошуки якої характерні для всієї вітчизняної історії. Особливої гостроти надавало цьому
процесу те, що залежне становище українців спонукало розв’язати питання: що ж саме є
їхньою неповторною особливістю, відмінністю від інших народів? Спочатку це було суто
територіальне усвідомлення себе як народу – населення даної землі («поляни», «древляни»,
«русичі» тощо). Саме це обстоюється у «Слові о полку Ігоревім». Але вже у ХVІІ ст. до
террацентричного додаються і певні елементи національного, зокрема етноцентричного,
тлумачення національної ідеї. Виразником її є передусім український епос – думи та
історичні пісні переважно героїчного характеру про важливі події історії України.
У творчості українських мислителів ХVІ–XVIII ст. визначається особливість національної
ідеї через конфесійні характеристики (захист православ’я). У ХІХ ст., починаючи з творчості
українських романтиків, у П. Куліша, М. Максимовича відбуваються пошуки науково8

філософського визначення, в основі якого екзистенція – «індивідуалістичне начало»
(А. Бичко). Отже, вітчизняна філософська думка, традиційно орієнтована на гуманістичноетичні ідеї, у центрі яких – неповторне людське буття, тобто людиноцентризм, включає в цю
неповторність і таку характеристику особистісного буття, як національність.
Оскільки люди є носіями етнокультурних ознак, то їхнє буття за всіх обставин є
національним. Кожний історичний час, кожна епоха демонструє наявність провідного
національно-ментального феномену – це ідеї, які хвилюють інтелектуальну спільноту.
Відомо, що для епохи характерне розмаїття ідей, світоглядних принципів, соціальних
програм. Інтелектуально-творча еліта (мислителі, письменники, поети, драматурги, митці)
відзначається тим, що вона адсорбує (почасти інтуїтивно, підсвідомо) це розмаїття в
логічних виразах можливих варіацій. Таким логічним виразом і є національна ідея,
пов’язана не тільки з багатством переживань творця, його соціальним життям, а й із
вимогами домінант суспільно-політичних реалій дійсності. Аналіз сутності національної
ідеї вимагає не лише опису її зовнішнього виявлення, а й виділення прихованих, іноді не
усвідомлених, не реалізованих внутрішніх можливостей. Отже, герменевтичний підхід має
співіснувати з феноменологічним. Адже кожний з видів теоретичного узагальнення
потребує введення його в певний контекст світобачення, у певну картину, образ світу.
Водночас існує те, що поєднує ці пласти між собою – їхня інтенційність. Остання і відіграє
роль певного спрямовувального чинника, завдяки якому й виникає своєрідна єдність
екзистенційно-національного ставлення.
У сучасних умовах українська національна ідея не може бути однозначно «прив’язана»
до якихось фетишів, як це постає з міркувань або однобічно-безоглядних її адептів, або з
тверджень її категоричних противників. Неясності й складності супроводжують трактування
національної ідеї не тільки тоді, коли намагаються окреслити її практично значущу складову,
а й у випадках суто теоретичного розгляду. Це зумовлюється переважно тим, що національна
ідея може набирати досить неоднозначного змісту, приймати різноманітні форми публічного
вираження й функціонування. Вона може зберігати певне значення і виконувати певні
функції навіть тоді, коли ще до кінця не усвідомлена й не набула форми загальновідомого й
підтримуваного більшістю гасла. Але в усіх випадках – «у формі інтуїтивного проникнення
народу в своє призначення чи мрії про жадане прийдешнє; у формі безумовного зречення від
вчорашніх ідеалів і самопожертви в ім’я нових, – національна ідея в перехідну добу є одним
з найпотужніших інтегративних чинників і стимулів до масової творчості» [4, с. 52–53]. Вона
є підвалиною, на якій утримується терпіння людей в нестатках і їхня спроможність
напружено працювати й далі в ім’я майбутнього за умов, коли все ще не видно змін на
краще. А в перехідному суспільному стані на таку лояльність здатні здебільшого ті, що
віддані національній ідеї. Отже, своєму народу і своїй країні.
Ефективність національної ідеї зумовлена її зв’язком із культурою, яка є критерієм
самобутності та окремішності нації, що в тій мірі постає нацією, у якій виявляє свою
культурно-творчу здатність та хист. Для нації культура є тим, чим для людини – її
особистісність. Звичайно, культурна своєрідність народу може по-різному виявлятись у тих
чи інших історичних і суспільно-політичних обставинах. Витоки цієї національної
індивідуальності можна вже побачити в етнографічному побуті народів за часів Їхнього
етногенезису. Проте в добу «націогенезису вона сягає вищих щаблів розвитку в усіх
основних ділянках культурної творчості, тобто в літературі, мистецтві та науці» [1, с. 88].
Зрозуміло, що до своєї культурної самобутності прагнуть усі народи, усвідомлюючи її
значення у формуванні нації.
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Виходячи з цього, стає зрозумілим, що національна ідея – це синкретичне й
багатопланове утворення. У ній сконденсовані елементи поняття й власне ідеї почувань і
етнокультурних проявів (міф, мрія, рідний край, самовиправдання й перекладання вини на
чужинців тощо). За умов перехідного стану національна ідея виступає духовною опорою – як
сукупність переконань, вірувань, світоглядних утворень, навколо яких складається нова
система духовності в національному бутті (яке реформується або відроджується).
Конкретний зміст національної ідеї може еволюціонувати, уточнюватися, але за будь-яких
обставин ця ідея утримує в собі дещо як свою постійну належність: віру в життєздатність і
оптимальність створюваного чи відстоюваного національного буття; прагнення до
постійного просування в напрямі загальнонаціонального ідеалу; готовність до
самообмеження в ім’я майбутнього нації та її розвитку. Нарешті, національна ідея містить у
собі те, що, реалізуючись в державі й національному бутті громадян, забезпечує їхню
сутність.
Національна ідея є виразом духу нації. Доки існують нації, існує й національна
свідомість, а в цій свідомості – постійне шукання опори й способів забезпечення
національного виживання та надійних джерел необмежуваного ззовні національного
розвитку. Водночас не варто зводити національну ідею до феномену суто етнокультурної
природи чи призначення. Як національне буття може проявлятися в двох формах, так,
очевидно, двоїсто може виявляти себе й національна ідея: у державно-політичному
(громадянському) й в етнокультурному сенсах. І такою ж мірою, як самобутність етносів
знаходить відображення та оформлення в національній ідеї етнокультурного змісту, так
осібність політичних націй, націй-держав, знаходить своє відображення і формування в
національній ідеї соціально-політичного змісту. З огляду на це національна ідея є ядром,
навколо якого інтегрується полі- чи моноетнічна спільнота, вона є джерелом і синтезом
стратегій діяння, якими забезпечується збереження і розвиток національного буття. Із цієї
причини, доки існують окремі країни, держави, народи, може йтися про трансформацію тієї
чи іншої національної ідеї. У сучасному світі, як і в епоху виникнення численних
національних держав в Європі, – хоч і з іншим змістом та формою, національна ідея
залишається найважливішою опорою для тих народів, які опинилися перед історичним
вибором. Вона має раціональний момент (раціоналізація суспільних процесів – неминуча
передумова подальшого людського поступу). Цей момент є тим духовним індивідуальним
чинником, свого роду «активним атомом», навколо якого швидше й виразніше відбувається
кристалізація модерної нації та націй, що «врешті-решт (якщо вони ще не є ними) дедалі
більше ставатимуть духовними спільнотами» [1, с. 91]. Останнє є умовою становлення
національної свідомості, яка є межею розвитку поняття людської співприналежності.
Функціонування національної ідеї стає перепоною для мислення кризової свідомості,
що розвивається через зміни в формах існування людських станів, які призводять до втрати
суб’єктивності, внутрішніх опор буття. Це веде до відчуження, яке поглинає людську
особистість і не залишає місця для її самоздійснення. «Відчуження – це такий стан
деперсоналізації особистості, який призводить до зміни самосвідомості індивіда, для якого
характерне відчуття втрати іманентного «Я», болюче переживання своєї самовтрати як
об’єктивної можливості «бути» собою; до явищ деперсоналізації призводять дегуманізовані
відносини, особливо розрив людини з культурою, певною спільнотою тощо» [3, с. 75].
Одним із факторів відчуження є денаціоналізація, втрата відчуття приналежності до певної
нації. Субстанційним змістом національного відчуження є відхід від «колективновсезагального» до «абсолютної свободи», від одвічних загальнолюдських цінностей до
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нівельованих – знецінених і безособових. Національне відчуження виникає через політичне,
яке включає таку ситуацію, коли людина сприймає політику, державну владу як сторонні,
нав’язані їй чужі сили, які панують над нею і пригнічують особистість. Воно фіксує
наявність розриву між: суспільством та людиною і, як наслідок, спотворених взаємин між
людьми, породжуючи дегуманізацію суспільства, його дезінтеграцію, соціальну нерівність.
Таку ситуацію ми спостерігаємо, аналізуючи процес становлення національної свідомості і
формування національної ідеї впродовж історичного розвитку не тільки України, а й інших,
несамоідентифікованих націй.
Невизначеність стану суспільства, що трансформується, ще більше поглиблює феномен
відчуження, який стає тотальністю, сприяючи розлому духу, розуму, свідомості, поглинаючи
тим самим людину. Онтологія відчуження може бути виявленою, якщо функціонуватимуть
інститути демократії, адресної соціальної критики умов, які породжують відчуження. Тільки
долаючи відчужену сутність, суспільство здатне спрямувати всі сили на процес
удосконалення людини, реалізації її як особистості, яка здійснює і самопродукує себе, свій
вибір, що сприяє «злиттю» з творчими основами буття.
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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. У статті окреслене розуміння історичної пам’яті як репрезентативної
форми дійсності, яка постає динамічною системою смислових взірців минулого для
ідентифікації людини і суспільства в цілому. Доведено, що солідарне уявлення про минуле
власного народу є життєдайною основою для згуртування народу на шляху вирішення
проблем, які постають перед державою. Розкрито низку проблем, що перешкоджають
імплементації історичної пам’яті в умовах українських реалій, визначено основні
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імперативи консолідації українського суспільства на основі нового бачення історичної
пам’яті.
Ключові слова: історична пам’ять, історія України, філодоксичність, безпам’ятство,
політична кон’юнктура, подієвість, «рід історії».
Abstract. The paper views historical memory as a representative form of reality, a dynamic
system of conceptual samples of the past serving to identify an individual and society as a whole. It
is proved that the solidary perception of the past of a nation is a vital ground for its consolidation
required to address the challenges of today. The paper reveals a number of issues which are
currently hindering the implementation of the historical memory in Ukraine’s context and outlines
the major imperatives for consolidation of the Ukrainian society on the basis of a new vision of
historical memory.
Keywords: historical memory, history of Ukraine, philodoxity, blank memory, political
environment, eventivity, «history gens».
Доброчинство предків – це те, що я отримав від них у
спадщину. Треба пам’ятати, як важко було його
накопичити. Благополуччя нащадків – це те, що
започатковується мною. Треба пам’ятати про те, як
легко його розгубити.
(Китайський афоризм)
Роль і значущість проблем, винесених на обговорення нашої конференції, важко
переоцінити. Об’єднання зусиль українського суспільства на вирішення завдань, які постали
перед ним сьогодні (чи йдеться це про соціально-економічну кризу, війну на сході,
пандемію, відсутність чітко визначених ідейних орієнтирів або кризу духовності)
є архіважливою проблемою. Тому, насамперед, висловлюю слова вдячності оргкомітету за
цю прогностичну прозорливість і надану мені можливість висловити з цього приводу деякі
свої міркування щодо ролі історичної пам’яті як репрезентативної дійсності у вітчизняному
дискурсі. Тим паче, що тут існує низка непростих проблем. По-перше, навіть при
поверховому знайомстві з різноманітною літературою про минуле українського народу легко
переконатися як у фрагментарності матеріалів, необ’єктивності, низькому рівні науковості,
так і в їх авторитарно-менторській заполітизованості. Звідси – наша історична кліпова
свідомість та синдром освітньої безпорадності. Скажімо, чого вартують лише наші
багатолітні непримиренні дискусії щодо змісту підручників з історії України [1, с. 59]. Подруге, невипадково наше суспільство, на жаль, втрачає традиційні зв’язки і ментальну
єдність, розколюється на багаточисельні спільноти (за соціальними, регіональними,
політичними, культурними й навіть релігійними ознаками). Й кожна така спільнота,
переслідуючи свої інтереси, продукує в стані перманентної війни за уми і душі людей власні
правила і принципи життя. Відбувається, так би мовити, «капсуляція спільнот», коли люди
по-різному трактують події, читають лише звичні для їхнього бачення тексти, чують лише
тих, хто думає як вони й заперечують усе те, що не вписується в їхнє власне світорозуміння
[2]. Відтак, ми зустрічаємося із соціальною світоглядною філодоксичністю, причиною якої
не в останню чергу є обмеженість, а то й примітивізм у розумінні історичної пам’яті.
Певною мірою зрозуміти усе це можна. Йдеться про цілком об’єктивні процеси. Адже
кожен новий крок у соціокультурному розвитку будь-якого суспільства завжди спонукає до
визначення у ставленні стосовно своєї історії, того досвіду, що дістався у спадок від минулих
поколінь. До того ж, існує пряма залежність між масштабністю соціокультурних завдань, які
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ставить перед собою суспільство, і глибиною та розмахом осягнення попереднього
історичного поступу. Чим глибші зміни передбачається здійснити, тим всеосяжнішим і
відповідальнішим має бути ставлення до історичного досвіду. Забувати або нехтувати цим
означало б зводити будівлю майбутнього на піску. Іншими словами, «визнавати себе
випадковими подорожніми на стежках світової історії, які не знають, навіщо прийшли у світ,
для чого живуть і чого повинні досягти» [6, с. 8].
Тобто історія пов’язана з пам’яттю, яка долає невпинний час, долає забуття. У цьому
непересічна культурна значущість пам’яті. Безпам’ятство – це не просто невдячність перед
минулим, а й безвідповідальність перед майбутнім. Щоб не помилятися в майбутньому, ми
маємо пам’ятати про свої помилки в минулому [5, с. 19]. А це означає: любити своє минуле і
пишатися ним, а не постійно переоцінювати його на догоду мінливим суб’єктивним
інтересам чи амбіціям. Цінуючи минуле, ми повинні розуміти, що не обов’язково
безпосередньо відтворювати його форми, аби відчувати гордість за діяння своїх предків.
Пам’ять, помножена на моральну оцінку, породжує совість як внутрішню самокритику.
Якщо немає пам’яті, то немає оцінки, а отже, немає й совісті. Історична пам’ять народу
формує моральний клімат, в якому він живе, в якому кожен із нас повниться добром чи злом.
Й що цікаво – людина, байдужа до історії, культури, традицій і звичаїв, не хоче й не
може високопродуктивно працювати. Тобто вона працює…, але прагнення споживати
домінує в ній над прагненням продукувати. Споживання, не урівноважене продукуванням,
постає як споживацтво, тобто обертається своєю руйнівною стороною. «Після мене хоч
потоп» – таким стає життєве кредо людини, «вільної» від історії, тобто від відповідальності
перед предками й нащадками, минулим і майбутнім.
Будь-яка соціокультурна трансформація (а саме таку ми переживаємо нині) пов’язана із
усвідомленням себе в різнобарвному багатоголоссі світу. А це неможливе без певної
перспективи бачення, без оцінки історії, бо вона не чиясь об’єктивно бездушна, а власна,
переповнена емоціями, точками зору, білими, чорними, а то й кривавими плямами. Але чи
готові ми сьогодні незаангажовано подивитися і сприйняти свій історичний поступ? Чи
здатні відродити нашу пам’ять, очистивши її від безпам’ятства та ідеологічного схематизму?
Чи готові до сприйняття та освоєння тієї історичної спадщини, що стала доступною в наш
час? Тридцять років існує незалежна Україна, а ці та інші питання продовжують стояти
німим докором нашому національному сумлінню. Ми продовжуємо боротися зі своєю
історією, а отже, зі своєю пам’яттю. Переписуємо, засуджуємо, п’яніємо… Як і колись,
намагаємося знайти, а ще краще – дочекатися від владного перста вказівки на єдино
правильний кут зору, єдино правильне бачення нашої історії.
На жаль, від самого початку української державної незалежності вченим та освітнім
мужам не вдалося обрати справді виважену цивілізовану стратегію і напрями відродження
нашої історії та викладання її в закладах освіти як світоглядної, життєдайної дисципліни. Як
і раніше, ми ніби прагнемо бути об’єктивними в осягненні нашої історії, але, як і колись,
виходимо з обічної заангажованості, змінюючи оцінки залежно від політичної кон’юнктури.
Як і колись, історії надаємо гіпертрофованого значення шляхом її політизації і, як і раніше,
продовжуємо тішити себе тим, що поряд із цим явищем відбувається позитивний процес
історізації політики.
Звісно, явище політизації історії, на жаль, неминуче. Повністю позбавитися впливу
політики на історію нереально. Швидше слід вести мову про мінімізацію впливу політичних
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партій, ідеології на зміст історичної науки. Але в Україні, як це не прикро, досьогодні
відсутній формалізований механізм фіксації соціального замовлення на зміст історичної
освіти, що обумовлює її масштабну політизацію. Зрозуміло, що це не має нічого спільного ні
з так званою науковістю історії, ні з інтересами прогресивного поступу незалежної України.
Не випадково, на цій основі щоразу пропоновані нові обрії відкидають наше суспільство
назад у його соціокультурному поступі. Ми швидше руйнуємо традиції, ніж накопичуємо їх.
У нас немає повного розуміння того, що звертаючись до історії, ми пробуджуємо її
подієвість, розпаковуємо згаслі в її подіях смисли [3]. Звернення до історії пробуджує у нас
громадянські та національні почуття, формує в нас духовний стрижень, роблячи історично
відповідальними. Не випадково свого часу Ф. Ніцше зазначав: «Історія, оскільки вона сама
перебуває на службі у життя, підпорядкована неісторичній владі й тому не може й не
повинна стати, з огляду на її таке підпорядковане становище, чистою наукою на зразок,
наприклад, математики. Питання ж про те, якою мірою життя потребує послуг історії, є
одним із найважливіших питань, пов’язаних з турботою про здоров’я людини, народу й
культури» [4, с. 12]. Звичайно ж, йдеться тут не про здоров’я в його фізичному сенсі, а про
здоров’я духу, діянь і прагнень. Той же Ніцше писав, що «історія належить тому, хто живе в
потрійному відношенні: як істоті, що є і прагне, як істоті, що охороняє та шанує і, нарешті,
як істоті, що страждає і потребує звільнення» [4, с. 12]. Це означає, що проникнутись
власною історією, стати «історичним народом» неможливо долучаючись до світу
європейської історії через чиїсь інтереси. Для цього необхідно берегти і шанувати свою
історичну спадщину, страждати від її плюндрування та звільнити від плям, якого б кольору
вони не були, та від історичного безпам’ятства. Отже, історія потрібна тому, хто «веде
велику боротьбу, хто потребує зразків, учителів, розрадників і не може знайти таких між
своїми сучасниками в теперішньому» [4, с. 12].
Потрійність відношення, згідно Ф. Ніцше, відповідає потрійності «роду історії»:
монументальному, антикварному та критичному. «Монументальний» підхід до історії – це
пошук у минулому зразків для наслідування, пошук смислів, здатних надати певної
значущості та виправдати будь-які сучасні діяння. Й що важливо в дискурсі цього підходу:
до тих пір, поки минуле будуть зображати як виключний зразок для наслідування, завжди
існує небезпека певних спотворень та прикрашувань. «Антикварний» підхід, у свою чергу,
зосереджується на фольклорі, побуті, історичних пам’ятках тощо. Що ж стосується
«критичного», то суть його полягає в критичному осмисленні історичних подій та їх оцінок.
Думаю, що є сенс прислухатися до міркувань великого негатора.
Неупереджений погляд на наше ставлення до історії дає підстави зробити висновок, що
ми маємо справу з усіма трьома підходами до історії. Щоправда, усі вони, особливо
«монументальний» та «критичний», спрямовані на різні історичні періоди: одні з яких
широко героїзують, натомість інші тлумачать як суцільне історичне небуття. Внаслідок
цього складаються умови для нових деформацій історичної пам’яті народу, а отже, й
передумови до нових історичних викривлень і манівців.
Якщо слідувати логіці думок Ф. Ніцше та об’єктивно оцінити наше відтворення
історичної пам’яті, то масштабний критичний підхід мав би стати для нас домінантним.
Вдумаємося в його слова: «Лише той, чиї груди стискає турбота про нужду сьогодення і хто
поставив за мету скинути з себе за будь-яку ціну пригнічуючий (минулого – П. С.) тягар,
відчуває потребу в критичній… історії» [4, с. 12]. Звичайно, критичний підхід до своєї історії
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не означає простої зміни акцентів, позитиву на негатив і навпаки, як це нерідко у нас
робиться. Критичне ставлення до власної історії – це прагнення зрозуміти її. Не виправдати,
а зрозуміти в її власній суті, не фетишизуючи і не заперечуючи можливі її уроки. Історія – це
не мертвий музейний експонат, а жива подієва структура, і живе вона сьогоденням, нашим
ставленням до неї. Хотілося б, щоб вона стала для нас докором і уроком, приводом для
роздумів і надією [5, с. 25].
Відродження історичної пам’яті має на меті не лише поглиблення власного
самоусвідомлення, але й консолідації українського суспільства з метою вирішення гострих
соціально-економічних та соціокультурних проблем. Відомі слова Іогана Екхарта «хто хоче
стати тим, ким повинен бути, має перестати бути тим, ким є» стали наприкінці минулого
століття життєвим імперативом кожного українця. Й ми, справді, перестали бути тими, ким
були…, але так і не стали тими, ким бажали б стати. «Експериментування» над історичною
пам’яттю, трансформація духу і випробування їх національним буттям стали причиною того,
що Україна протягом трьох десятиліть незалежності не може стати країною, яка знає, чого
хоче.
Наслідком наших історико-культурних «сальто-мортале» та вільної і кон’юнктурної
інтерпретації історичної пам’яті, як це не прикро, є блокування взаєморозуміння людей
різних соціальних груп, які в ситуації розколу стають не просто «чужими», а іноді навіть
«ворожими». І не лише це викликає взаємний страх та недовіру. Адже особливістю нашого
сьогодення є ще й те, що подібний розкол має не тільки соціально-груповий, а й
територіальний (регіональний) вияв. Й він проходить не просто по тілу України, але й через
її душу, через кожну її клітину. Це страшне явище, воно руйнує можливості об’єднання
людей навколо спільного завдання – розбудови сильної, процвітаючої України, сприяє
атомізації життя, перетворенню повсякденності в балансування на межі незворотного й
непередбачуваного. Стабілізація суспільства й подолання його розколу, формування міцної
державно-громадської спільноти сучасного типу (політичної нації) не в останню чергу
залежить від науково обґрунтованої концепції історичної пам’яті як репрезентативної форми
дійсності та цементуючого алгоритму майбутньої архітектоніки України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ
ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
На благодатній землі України народилася велика кількість суперобдарованих людей,
які внесли неоціненний вклад у світову науку та мистецтво. Ось тільки мала частинка з
великого переліку:
Амо́сов Мико́ла Миха́йлович (06.12.1913 – 12.12.2002) – український лікар, учений у
галузі медицини та біокібернетики,
Барабашо́в Мико́ла Па́влович (18.12.1894 – 29.04.1971) – український астроном.
Довже́нко Олекса́ндр Петро́вич (29.08.1894 – 25.11.1956) – український письменник,
кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа.
Кондратю́к Ю́рій Васи́льович (09.06.1897 – 1942) – український учений-винахідник,
один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
Крушельни́цька Соломі́я Амвро́сіївна (23.09.1872 – 16.11.1952) – українська оперна
співачка, педагог.
Ланда́у Лев Дави́дович (09.01.1908 – 01.04.1968) – фізик.
Мале́вич Казими́р Севери́нович (11.02.1879 – 15.05.1935) – український художникавангардист.
Сікорський І́гор Іва́нович (25.05.1889 – 26.10.1972) – авіаконструктор.
Усі вони жили, працювали, творили в різні часи в різних країнах. Не всіх було
визнано на своїй Батьківщині, але час розставив усе по своїх місцях. Деяким із них удалося
власною працею знайти своє місце в житті та самореалізуватися. Вони є шанованими, їхні
досягнення визнано в усьому світі. Можливо їхні успіхи були б більш вагомими, якби за
життя вони дістали від рідної держави організаційну та економічну підтримку. Крім того, без
такої підтримки багато талановитих особистостей не змогли реалізуватися, не відкрито нових
законів фізики, не сформульовано методик лікування, не написано літературних творів та
живописних полотен. Це все незворотні втрати для суспільства.
Тому наразі маємо розв’язати нагальну проблему підтримки обдарованої молоді,
особливо в умовах, коли демографічна ситуація у країні невпинно погіршується.
Процес скорочення населення України спостерігають із 1994 року, він має
хвилеподібний характер. Аналіз ланцюгових змін показав, що із 2001 року відсоток
скорочення поточного року щодо попереднього поступово скорочувався з -1,02 до -0,17 %
2013 року.
Починаючи із 2014 року відсоток скорочення знову почав зростати з -0,27 до -1,14 %
2019 року. (2015 року він був незрівнянно високим у результаті окупації Криму та частини
Донбасу.) Таким чином, скорочення населення України як тренд зберігається незмінним за
наявної хвилеподібності темпів цього скорочення.
Такий характер динаміки демографічної ситуації обумовлено економічними та
соціально-політичними чинниками, детальне дослідження яких має бути предметом
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окремого дослідження. Однак очевидним є той факт, що зупинити скорочення населення
може тільки суттєве поліпшення його економічного стану. Зростання економіки є
беззаперечним важелем стабілізації демографічної ситуації в Україні.
З іншого боку, забезпечення зростання економіки неможливе без наявності
продуктивних трудових ресурсів, які є складовою населення держави та мають невичерпний
резерв в особі обдарованої молоді.
Як було зазначено раніше, Україна дуже багата талантами в різних сферах науки,
техніки та мистецтва, що підтверджено успіхами нашої молоді в міжнародних турнірах,
олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Таким чином, усебічна підтримка розвитку й
самореалізації молодих здібних учнів, студентів є стратегічним завданням, реалізація якого
може забезпечити як необхідне зростання економіки, так і стабілізацію демографічної
ситуації в Україні.
Законодавча база та нормативні документи, що регламентують освітню діяльність є
достатньо розвиненою. Вона охоплює закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»
(2014), «Про повну загальну середню освіту», ухвалений 2020 року. Ці закони прямо або
опосередковано регламентують роботу з обдарованою молоддю.
У Законі «Про повну загальну середню освіту» 2020 року прямо вказано, що метою
системи загальної середньої освіти, крім усього іншого, є «виявлення обдарувань».
Законом «Про освіту» декларовано спрямованість освітнього процесу у всіх закладах
освіти на «виявлення й розвиток здібностей та обдарувань особистості».
У країні законодавчо серед типів закладів освіти, що забезпечують здобуття повної
загальної середньої освіти, окремо виділено заклади спеціалізованої освіти, які фактично
створюють для обдарованих дітей у тій чи тій галузі. Такими закладами освіти є мистецький,
спортивний, військовий, науковий ліцеї.
Яскравим прикладом такого закладу освіти є Харківський науковий ліцей-інтернат
«Обдарованість», який було створено ще 2005 року і функціонує до цього часу як інтернат
для обдарованої молоді. Він має свій гуртожиток, повноцінну їдальню, потужну матеріальну
базу. Разом зі штатними викладачами з дітьми працюють професори та доценти харківських
університетів.
Інтернатна форма організації навчання теоретично дає змогу максимально оснастити
навчальний процес технічними засобами, програмним та методичним забезпеченням,
якісними педагогічними кадрами. Крім того, самостійну роботу учнів у другій половині дня
може бути за бажанням якісно організовано викладачами у класах. Виховну роботу також за
бажанням можна здійснювати на високому рівні.
Однак така форма організації навчального процесу відриває дітей від сімейного
укладу, залучення їх до домашньої праці, життя інтересами сім’ї, отже, соціально дезорієнтує
дітей. Крім того, така форма може залишити наші села без молоді.
Але слід ураховувати, що обдаровані діти мають право на підтримку державою їхніх
талантів на отримання можливості активно розвиватися у творчому оточенні, що можна
забезпечити у спеціалізованих інтернатах на рівні старшої школи.
Такі навчальні заклади реально забезпечують збереження й розвиток обдарованих
учнів, незалежно від того, де проживають батьки та їхнього матеріального стану.
Із часу набуття незалежності в Україні, крім указаних законів, що регламентують
освітянську діяльність, було ухвалено декілька підзаконних актів, концепцій та програм
різного рівня. Серед таких документів потрібно зазначити «Концепцію нової української
школи» (ухвалено на колегії МОН 2016 року).
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Крім того, Указом Президента України № 94/2021 від 12.03.2021 р. затверджено
Національну молодіжну стратегію до 2030 року.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1669-р схвалено
Концепцію Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 – 2025 роки.
Питаннями обдарованої молоді в Україні опікуються декілька інституцій:
1. Інститут обдарованої дитини НАПН України (є однією із провідних державних
науково-дослідних установ, яка проводить наукові дослідження проблем обдарованості й
розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку обдарованої особистості та
впровадження здобутих результатів в освітню практику).
2. Мала академія наук України (освітня система, яка забезпечує організацію й
координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їхнього
інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє
нарощуванню наукового потенціалу країни).
3. Союз обдарованої молоді (Всеукраїнська молодіжна громадська організація. Одна із
провідних організацій, що презентує інтереси обдарованої молоді – науковців, митців,
спортсменів та громадських діячів України. Нараховує понад 4 200 членів в усіх
регіонах України).
4. Національна молодіжна рада України (National Youth Council of Ukraine, NYCU) –
громадська спілка, що об’єднує більшість молодіжних громадських організацій в Україні.
В Україні для студентів уже багато років діє система стипендій Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України. Із 2021
року Президент започаткував премії для учнів, що здобули сертифікати ЗНО з
максимальною кількістю балів (200 балів).
Крім того, діють такі приватні стипендіальні програми:
1. Стипендіальна програма «Завтра.UA» – найбільша приватна загальнонаціональна
програма підтримки талановитої молоді в Україні. Її мета – сприяти формуванню нового
покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін.
2. Починаючи із 2010 року стипендіальна програма «Всесвітні студії» надає
можливість найкращим і найталановитішим студентам України здобути освіту світового
рівня та використати здобуті знання на користь країни. Стипендіальна програма «Всесвітні
студії» – це перша приватна вітчизняна програма, яка пропонує молодим українцям
системний доступ до кращих університетів світу, незважаючи на їхні фінансові можливості.
На вітчизняному та міжнародному рівні кожен рік проводять міжнародні учнівські
олімпіади.
Мета цих змагань – пошук обдарованих юнаків і дівчат, зміцнення міжнародного
співробітництва в галузі освіти й науки, розширення гуманітарних контактів між державами
світу, спрямованих на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору, а також
популяризація національної освіти. Це престижні інтелектуальні змагання, учасниками яких
є обдаровані молоді люди з багатьох країн світу.
Конкурси для учнів (міжнародні, всеукраїнські):
1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка
Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка,
виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого
покоління поваги до мови та традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в
Україні.
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2. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням.
Мета конкурсу – популяризація творчої спадщини Т. Г. Шевченка, утвердження його
духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства, активізація виховної та
патріотичної роботи серед учнівської молоді, збереження й розвиток інтелектуального
потенціалу України, державна підтримка талановитої молоді та творчої праці вчителів,
викладачів, керівників студій тощо.
3. Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека».
Мета конкурсу – популяризація історичних знань серед учнівської молоді для
пізнання власної історії в контексті загальносвітової; активізація та актуалізація вивчення
історії в закладах освіти; підвищення рівня знань з історії; розвиток дослідницьких
здібностей учнів; патріотичне виховання школярів та формування в них історичної пам’яті;
популяризація ідей конкурсу серед учнівської молоді в інших державах.
4. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
Конкурс проводять на виконання указів Президента України «Про Міжнародний
конкурс з української мови імені Петра Яцика» № 1078 від 09.11.2007 р., «Про деякі заходи
щодо піднесення ролі української мови» № 1155 від 28.11.2007 р.
5. Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня».
Мета конкурсу – наукова популяризація та пропедевтика природничо-математичних
знань серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій
навчання в Україні.
6. Міжнародна природознавча гра «Геліантус».
Мета конкурсу – формування в учнів цілісного уявлення про природу й наукового
світогляду на основі знань із фізики, хімії, біології, географії, зацікавленості природними
явищами; підвищення кваліфікації вчителів фізики, хімії, біології та географії; активізації
позакласної й позашкільної роботи із зазначених раніше навчальних дисциплін; розвиток
дослідницьких здібностей учнів.
7. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».
Мета конкурсу – наукова популяризація та пропедевтика математичних знань серед
учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в
Україні.
8. Міжнародна гра зі світової літератури Sunflower.
Мета конкурсу – активне долучення учнівського загалу до найвищих досягнень
світової літератури й культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей,
виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету
проти низькопробних явищ масової культури, формування навичок в аналізі літературного
матеріалу, а також допомога учням в опрацюванні методик роботи з тестовими формами
контролю за навчальними досягненнями.
9. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер».
Мета конкурсу – популяризація й поглиблення знань з інформатики, інформаційних і
комп’ютерних технологій серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх
технологій за кордоном, аналізу й запровадження сучасних прогресивних освітніх
закордонних технологій в Україні.
10. Змагання з моделювання «розумних» пристроїв STEAM-House.
Мета змагань – сприяння реалізації концептуальних засад Нової української школи
щодо посилення розвитку наукового спрямування освіти, яка ґрунтується на дослідноорієнтованому навчанні, поглибленому вивченні профільних предметів і набутті молоддю
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компетентностей, необхідних для подальшої дослідницько-експериментальної, інженернопроєктної, конструкторської, винахідницької діяльності. Змагання є практичною реалізацією
впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, пошуку і відбору талановитої
учнівської молоді, надання їй усебічної підтримки з вибору STEM-професій.
11. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник».
Мета конкурсу – формування в учнів зацікавленості українською мовою, літературою
та українознавством, підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури й
українознавства; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених раніше
навчальних дисциплін.
12. Змагання «Роботрафік – 2020».
Мета змагання – розвиток інноваційних напрямів STEM-освіти, популяризації науковотехнічної творчості, робототехніки, електроніки, створення та програмування роботизованих
систем і формування в учнівської молоді життєвих навичок у безпеці дорожнього руху.
Змагання проводять ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з навчальним STEMцентром «Сократ», НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, Благодійна організація «Благодійна
установа «Освітні ресурси і технологічний тренінг»«.
Із метою забезпечення доступності до вищої освіти здібної молоді в Україні із 2008 року
запроваджено систему вступу до ЗВО, що ґрунтується на зовнішньому незалежному
оцінюванні результатів навчання.
Головним позитивним результатом запровадження нової системи вступу до ЗВО є, на
погляд автора, те, що було запущено механізм самоорганізації та всі зусилля вмотивованих
батьків спрямовано на підготовку своєї дитини до успішного виконання тестових завдань
ЗНО, а не на пошук шляхів підвищення балів. Це значить, що дитина не чекає особистих,
нелегітимних преференцій, а інтенсивно працює над засвоєнням матеріалу, удосконалює свої
здатності концентрувати власні зусилля на досягнення результату.
Однак спрямованість на успішне виконання тестових завдань має суттєву побічну дію.
Справа в тому, що успішне проходження тестування свідчить не про системне оволодіння
абітурієнтом цим конкретним предметом, а про сформованість у нього певної бази даних.
Таким чином, у нього не формується здатність використовувати засвоєний матеріал для
розв’язання практичних проблем, не говорячи вже про здатність синтезу нових знань. Це не є
провиною абітурієнтів, оскільки перед ними ніхто не ставив завдання та не навчив
розв’язувати практичні проблеми, а тим більш синтезувати нові знання. Перед ними було
завдання навчитися виконувати тестові завдання в межах ЗНО, і вмотивовані та здібні учні
цього навчилися.
Таким чином, у країні успішно реалізують заходи, спрямовані на виявлення
обдарованих особистостей:
• організацію спеціалізованих ліцеїв, ліцеїв-інтернатів;
• проведення олімпіад, конкурсів, турнірів та інших змагальних заходів на різних
рівнях і різними організаціями;
• призначення персональних стипендій різних рівнів і розмірів.
Ці заходи разом із системою вступу до ЗВО на базі ЗНО, хоча й, безумовно, є
необхідними для виявлення та підтримки здібних особистостей, їх недостатньо, оскільки
вони мотивують учнів і студентів на вирішення тактичних завдань на кшталт:
• набрати високий бал із ЗНО, щоб вчитися в університеті на бюджетній формі
навчання;
• виграти ті чи ті змагання, щоб здобути персональну або академічну стипендію;
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На жаль, усі вони не мотивують учнів до вибору спеціальності, відповідно до своїх
здібностей, і здобуття системних знань для роботи.
Глибоке вивчення будь-яких предметів потребує від учнів не тільки гарної пам’яті, а й
здатності системно мислити. Ця здатність ґрунтується на відповідних здібностях конкретної
особистості й формується та вдосконалюється у процесі навчання.
Однак система навчання, спрямована лише на успішне складання ЗНО, не сприяє
вдосконаленню здатності системно мислити, а у кращому разі залишає її на тому самому рівні,
який особистість успадкувала.
Університетський
вхідний
контроль
за
рівнем
оволодіння
математикою
першокурсниками показав низький рівень підготовки, навіть у тих із них, які мали високі бали
сертифікатів ЗНО з математики. Особливі труднощі викликали завдання в текстовому викладі,
які передбачали необхідність спочатку сформулювати математичну задачу, а потім уже її
розв’язувати. Одиниці з них розв’язували задачі, які за умовами не мали однозначних
відповідей.
Такий рівень математичної підготовки зводить нанівець зусилля педагогів із
формування у студентів інженерних компетентностей. Більш того, низький рівень
математичної підготовки не дає можливості студентам розуміти сенс наукових публікацій не
тільки з технічних наук, а й статей економічного та психологічного профілю.
Таким чином, перед суспільством постала проблема пошуку механізму самоорганізації,
який спрямує найбільш здібних учнів та їхніх батьків, родичів до системного оволодіння
тими чи тими навчальними дисциплінами, а не тільки до успішного тестування в межах ЗНО.
На переконання автора, виконати завдання щодо підготовки фахівців високого рівня із
пріоритетних для України спеціальностей можна тільки за умови комплексного розв’язання
проблем системи держзамовлення, правил приймання до ЗВО та працевлаштування на
престижну роботу з потужним соціальним пакетом.
Сучасна система держзамовлення та правила приймання до ЗВО спрямовують зусилля
учнів і їхніх батьків лише на забезпечення набрання максимальних балів під час тестування з
кожної окремої навчальної дисципліни, що не стимулює оволодіння системними знаннями та
відповідного мислення.
Тому потрібно створити такі об’єктивні умови, які б із середньої школи орієнтували
учнів та їхніх батьків на максимальне використання природних здібностей дитини в тих чи
тих галузях знань. Критично важливо сформувати в батьків та учнів ще впродовж навчання у
школі бажання максимально використати наявні здібності у сфері точних або гуманітарних
наук у процесі вибору майбутньої спеціальності під час вступу до ЗВО.
Із цією метою потрібно створити у країні таку атмосферу, щоб батьки віддавали своїх
дітей до шкіл, у яких дають системні знання; зверталися до репетиторів, які формують у
дітей здатності системно мислити загалом, а особливо в тих галузях знань, які відповідають
стратегічним інтересам держави.
Для створення такої атмосфери необхідно трансформувати громадську думку. На
сьогодні стратегічно важливою є підготовка найбільш здібних у сфері математики та
природничих наук учнів для діяльності в окремих галузях знань, визнаних стратегічно
пріоритетними в Україні. Такі спеціальності мають стати престижними для того, щоб здібним
учням та їхнім батькам було об’єктивно економічно та морально вигідно їх вибирати.
Це завдання не просте, однак може бути вирішено впродовж 5 – 7 років за умови
напрацювання й реалізації системи заходів на державному рівні.
Така система заходів має враховувати економічну, організаційну та медійну складові.
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СИМВОЛІЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЯК ПІДҐРУНТЯ ЙОГО МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ
Аналізується символічна структура суспільної свідомості, в якій провідне місце
посідають національні символи. Виокремлено три види національних символів:
матеріалізовані, персоналізовані та драматизовані символи. Обговорюються дані
моніторингу символічного простору українського суспільства, який під керівництвом
автора здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України від
початку 2000-х років. Показано, що в досліджуваному просторі спостерігаються як
вочевидь позитивні тенденції, так і факти, які свідчать, що загальний його стан залишає
бажати кращого з погляду морально-психологічної єдності суспільства. Обґрунтовано
потребу розроблення скоординованої на державному рівні системи заходів з формування
символічних преференцій українців.
Ключові слова: символічна структура суспільної свідомості, національні символи, види
національних символів, символічні преференції громадян, символічний простір суспільства,
морально-психологічна єдність суспільства.
It is analyzed the symbolic structure of social consciousness, in which national symbols
occupy a leading place. There are outlined the three types of national symbols: materialized,
personalized, and dramatized symbols. It is discussed the monitoring data on the symbolic space of
Ukrainian society, which under the direction of the author is held by the Institute for Social and
Political Psychology of NAES of Ukraine since the early 2000s. It is shown that in the studied space
there are both obviously positive trends and the facts that show that its general condition needs
better in terms of moral-psychological unity of society. It is substantiated the need to develop a
state-coordinated system of measures for the formation of symbolic preferences of Ukrainians.
Keywords: symbolic structure of social consciousness, national symbols, types of national
symbols, symbolic preferences of citizens, symbolic space of society, moral-psychological unity of
society.
Дослідження символічних преференцій суспільства є важливим напрямом вивчення
суспільної свідомості. Їх аналіз та інтерпретація дають змогу відтворити як її актуальний
стан, так і змістові характеристики та тенденції змін, що зазвичай залишаються
«невидимими» під час досліджень громадської думки, поглядів і переконань людей тощо.
У найзагальнішому тлумаченні під символом розуміють форму вираження і передачі
духовного змісту культури через певні матеріальні предмети чи спеціально створювані
образи та дії, що виступають як знаки цього змісту [8, с. 578]. Теоретична ємність символу як
структурної одиниці свідомості зумовлюється кількома міркуваннями.
По-перше, символ у суспільній свідомості виконує функцію провідника або
посередника соціальних процесів. Сутність будь-якої соціальної взаємодії полягає в обміні
змістом психічного між різними людьми. Цей обмін неможливий без символізації, тобто без
перекладу психічного змісту «мовою» непсихічних форм. Як пише П. Сорокін, «кожне
психічне переживання, перш ніж бути переданим іншим, має пройти через три стадії: а)
спочатку воно є чистою психікою, б) потім перетворюється на непсихічну форму – символ,
«подразник», і, нарешті, в) знову набуває психічного буття в сприйманні суб’єкта» [7, с. 107].
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Із цього випливає також, що символи можуть перетворювати і перетворюють психіку
людини відповідно до того смислу, якого вони набувають у процесі взаємодії. Тобто в
соціальній взаємодії символи виконують не лише допоміжну функцію, вони значною мірою
формують цю взаємодію.
По-друге, через єдність символів утворюється єдність групи чи спільноти. Той же П.
Сорокін розумів таку єдність передусім як єдність переживань, матеріалізованих у певному
наборі символів [3; 7]. Пов’язуючи знаки певними способами, групи та спільноти
конституюють свою ідентичність або своєрідний погляд на реальність. Взаємно індуковане
відтворення символів та смислів при цьому регулює міжгрупові взаємини [9]. Символ
виконує функцію центрації індивідуального та групового досвіду завдяки його здатності
впорядковувати менш узагальнені значення та притягувати споріднені смислові елементи в
цілісні асоційовані структури [1].
По-третє, оскільки символ представляє або заміщує інший об’єкт (як правило, набагато
складніший, багатовимірний), символізація спричинюється до певного спрощення, або, в
термінології Ю. Левади, «архівування» реальності, зокрема психічної. Тому суспільна
свідомість часто оперує простими й однозначними символами – стереотипами, комплексами
тощо. Спрощуючи реальність, символи стають інструментами автоматизації соціальних дій
[4]. Водночас будь-який символ несе в собі потенціал багатозначності [5; 6; 10].
Нарешті, символічна структура суспільної свідомості відображає актуальні потреби
всього суспільства загалом та окремих соціальних груп. Разом з тим символізація суспільних
потреб може ускладнювати їх усвідомлення, артикуляцію та презентацію в публічному
дискурсі. Дослідники аналітичного та психоаналітичного спрямування навіть воліють
говорити про символічний рівень функціонування суспільної свідомості як про особливий
тип свідомості, що заряджений неусвідомлюваними настановленнями, глибинними
смислами і мотивами. Адже символічна свідомість адресується до традиційно-архаїчних
відносин людини зі світом, які неможливо повністю раціоналізувати або звести до
утилітарних значень [2].
У символічній структурі сучасних суспільств провідне місце посідають національні
символи. При цьому одностайність преференцій громадян щодо національних символів, з
одного боку, свідчить про рівень морально-психологічної єдності суспільства, з другого –
стає потужним важелем його підвищення. Простіше кажучи, що більше членів суспільства
орієнтуються на одні й ті самі символи, то воно є консолідованішим і має більший потенціал
консолідації. В емпіричних дослідженнях показником одностайності символічних
преференцій суспільства слугує частота вибору респондентами тих чи тих символів.
На нашу думку, доцільно виокремлювати три основні види чи типи національних
символів з такими умовними назвами: 1) матеріалізовані символи – певні предмети,
соціокультурні та природні об’єкти (наприклад, державна символіка, національне вбрання,
українська народна пісня, червона калина тощо); 2) персоналізовані символи – персоналії
відомих історичних діячів та видатних сучасників; 3) драматизовані символи, що нагадують
про ті чи інші суспільні дії, супроводжувані зазвичай драматичними колізіями, які
потенційно здатні сприйматися як здобутки народу, закріплюючись у його історичній та
колективній пам’яті (наприклад, історія українського козацтва, Перемога у Другій світовій
війні, боротьба українських правозахисників проти тоталітарного режиму, проголошення
Незалежності України у 1991 році, Революція Гідності тощо). Перелічені види національних
символів правомірно розглядати як компоненти, що дають наочне уявлення про символічний
простір чи символічну структуру українського суспільства.
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Символічні преференції українців систематично вивчаються у процесі моніторингу,
який під нашим керівництвом здійснює Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України від початку 2000-х років. Моніторинг проводиться за допомогою масових опитувань
громадян за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і
старше. Під час опитувань (останнє з них відбулося 2018 р.) відстежується динаміка
преференцій українців щодо всіх трьох видів національних символів. Для матеріалізованих
символів використовується запитання «Що для Вас особисто є символом України?», для
персоналізованих – «Хто з історичних діячів і/чи наших видатних сучасників для Вас
особисто найбільшою мірою символізує Україну?», для драматизованих символів – «Які
здобутки українського народу, на Вашу думку, заслуговують сьогодні бути предметом його
національної гордості?».
На початку моніторингу списки символів було сформовано шляхом постановки
відкритих запитань. Тобто початковий варіант опитувальників мав суто емпіричну основу:
до нього увійшли лише ті символічні об’єкти, які з достатньою частотою були названі
самими громадянами майже два десятиріччя тому. На нашу думку, це мало очевидні
переваги, оскільки убезпечило від отримання артефактів, що не відображали б реалій
суспільної свідомості. Проте з плином часу суспільна свідомість, зрозуміло, змінювалася як
унаслідок зростання обізнаності людей, так і тому, що в житті суспільства з’являлися нові
реалії, які набували символічного змісту, до того ж під час презентації даних інколи
поставали й запитання з політичним присмаком (з приводу відсутності в опитувальниках
певних об’єктів, які в політичних колах та серед медійників прийнято вважати
найважливішими символами України). Через те в подальші роки до початкових списків
символів у міру потреби та почасти й з огляду на політичну кон’юнктуру вносились окремі
зміни: деякі об’єкти додавалися, а деякі вилучалися (без істотного скорочення чи збільшення
їх загальної кількості).
Нагромаджені в процесі моніторингу дані про динаміку символічних преференцій
українців не піддаються однозначній оцінці. У символічному просторі українського
суспільства спостерігаються як вочевидь позитивні тенденції, так і факти, які свідчать, що
загальний його стан залишає бажати кращого.
Позитивні тенденції репрезентує істотне зростання за період спостережень частоти
вибору цілої низки символічних об’єктів. Це простежується в усіх типах національних
символів.
Матеріалізовані символи. Найбільшою мірою зросла частота вибору державної
символіки 1 (з 37,8 % до 77,1 %), національного вбрання та вишитих рушників (з 34,6 % до
62,3 %), національних страв і напоїв (з 35,2 % до 50,6 %), української народної пісні (з 31,2 %
до 50,3 %). Частіше, ніж на початку 2000-х років, респонденти обирають як національні
символи також Дніпро (37,5 % проти 27,9 %), національні музичні інструменти (37 % проти
20,9 %), Карпатські гори (32,4 % проти 15 %), гетьманську булаву (24,6 % проти 9,4 %),
київський футбольний клуб «Динамо» (18,7 % проти 15 %), зброю та спорядження
українського козацтва (16 % проти 6 %), сучасні вітчизняні літаки (15,4 % проти 11,6 %).
Водночас знизилася або перестала зростати на статистично достовірному рівні частота

1
Тут і далі з метою економії місця наводяться скорочені формулювання альтернатив, що використовувалися
для опису окремих символів. Наприклад, з даної альтернативи вилучено уточнення «синьо-жовтий прапор,
тризуб, Гімн «Ще не вмерла України…»
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вибору таких символів матеріалізованого типу, як червона калина, національна валюта,
Майдан Незалежності в Києві, пшеничне чи житнє колосся, Чорне море, верби й тополі,
Тарасова могила в Каневі, церковна і релігійна символіка, футбольний клуб «Шахтар» (на
момент останнього опитування кількість респондентів, котрі їх обрали, становила відповідно
33,9 %, 27,1 %, 26,9 %, 24,6 %, 16,3 %, 16 %, 15,1 %, 10 % і 7,6 %). Українську мову, яку було
включено до списку матеріалізованих символів під час останнього опитування, загалом по
Україні обрали 52,1 % опитаних. Фактично перестала сприйматись як національні символи
комуністична і радянська символіка (червоно-синій прапор, п’ятикутна зірка, серп і молот).
Оскільки у 2015 р. частка респондентів, що її обирають становила вже лише 1,3 %, надалі її
було вилучено зі списку символів.
Персоналізовані символи. Найістотніше зросла частота вибору персоналій Тараса
Шевченка (з 54,9 % до 72,7 %), Лесі Українки (з 34,9 % до 50,6 %), Богдана Хмельницького
(з 32,3 % до 45,5 %), Михайла Грушевського (з 18,6 % до 30,3 %), Володимира Великого (з
21,3 % до 27,5 %), Степана Бандери (з 9,5 % до 21,9 %), В’ячеслава Чорновола (з 10,5 %
до 20,9 %), Івана Мазепи (з 14,4 % до 19,5 %), Василя Стуса (із 7,6 % до 15,3 %). Уперше
введену 2018 р. персоналію Івана Франка сприйняли як символ України 36,5 % респондентів.
Порівняно частіше стали обирати опитані Ярослава Мудрого (30,4 % і 33,7 %, відповідно) та
Ліну Костенко (24 % і 27,4 %, відповідно), а також – зі значно меншою «питомою вагою» –
Валерія Лобановського (11,8 % і 14,3 %, відповідно), Нестора Махна (5,6 % і 8,5 %,
відповідно) та Симона Петлюру (5,5 % і 8,4 %, відповідно). Натомість знизилася частота
виборів на користь Віталія та Володимира Кличків (з 29,1 % до 20,8 %), а також уведеного до
списку 2015 р. Святослава Вакарчука (з 26 % до 22,9 %). Не простежується зростання частки
респондентів, котрі обирають як національний символ Небесну Сотню (30,9 %). Перестала
зростати частота вибору Богдана Ступки (21,8 %). Порівняно небагато опитаних зупиняють
свій вибір на легендарній постаті Роксолани (12,9 %) та персоналіях Миколи Амосова
(15,5 %), Бориса Патона (12,5 %), Олега Сенцова (12,3 %). Повністю втратила перспективу
сприйняття як національного символу введена до списку 2015 р. Надія Савченко: через три
роки по тому частота вибору цієї персоналії знизилася з 19,8 % до 2,5 %.
Драматизовані символи. Найбільшою мірою простежується зростання частоти вибору
українцями: творчих звершень видатних діячів вітчизняної культури (56,5 % проти 39,8 %),
досягнень українських спортсменів (56,5 % проти 39,8 %), історії українського козацтва,
Запорозької Січі (47 % проти 23,1 %), проголошення Незалежності України у 1991 році
(37,4 % проти 23,1 %), діянь Збройних Сил України (32,3 % проти 8,1 %). Окрім того, вибір
опитаних частіше падає на боротьбу в радянські часи українських правозахисників (24 %
проти 18,4 %), діяльність видатних провідників українського національно-визвольного руху
(21,9 % проти 12,9 %), досягнення української космонавтики (20,6 % проти 12,1 %), історії
створення та боротьби Української повстанської армії (16,1 % проти 5,8 %). Понад третину
респондентів (36 %) назвали серед найбільших здобутків українського народу волонтерський
рух, який було включено до списку драматизованих символів 2018 р. На цьому тлі тією чи
іншою мірою знижується частота вибору українцями таких символів, як Перемога у Другій
світовій війні (46,7 % проти 50 %), повоєнна відбудова народного господарства у 2-й
половині 1940-х років (18,8 % проти 26,4 %), трудові досягнення робітників і селян
Радянської України 2 (14,2 % проти 15,7). Істотно зменшується кількість українців, які

2

Маються на увазі досягнення уособлені в постатях П. Ангеліної, М. Демченко, О. Стаханова, О. Гіталова тощо.
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відносять до найбільших здобутків народу Помаранчеву революцію (10,9 %, тоді як у 2005 р.
було 31,5 %) та Революцію Гідності (28,4 %, тоді як у 2015 р. – 36,4 %). У стані стійкої
стагнації перебуває як національний символ Українська революція 1917–1921 років (частка
опитаних, які її обирають, коливається в межах 5–7%). Припинилося (на рівні близько 24 %)
зростання частоти виборів на користь досягнень вітчизняної дипломатії, що забезпечує
міжнародне визнання України в сучасному світі.
Наведені дані переконливо показують, що символічні преференції українців за останні
півтора–два десятиріччя стали значно одностайнішими й інтенсивнішими, істотно
розширилося коло охоплюваних ними об’єктів. Як наслідок, символічний простір
суспільства набув ознак первинної сформованості, став семантично насиченішим, змістовно
багатшим. Проте водночас доводиться констатувати, що його формування ще далеке від
завершеності, яка має стати надійним підґрунтям морально-психологічної єдності
українського суспільства. У цьому просторі маємо небагато об’єктів, що сприймаються як
національні символи виразною більшістю населення України. Ще менше їх залишиться, коли
врахувати, що навіть ті з них, котрі обирають нині понад 50 % опитаних, не всі знаходять
підтримку абсолютної більшості населення в кожному географічному регіоні держави.
Приміром, з-поміж матеріалізованих символів українську мову сприймають як об’єкт, що
символізує Україну, лише 32,9 % респондентів у Східному регіоні і 34,8 % – в Південному.
Ба навіть національне вбрання та вишиті рушники є символами України для менш ніж
половини мешканців Півдня (48,1 %). Те ж саме бачимо й на прикладі персоналізованих
символів. Постать Лесі Українки «не дотягує» бодай до 50-відсоткової позначки у Східному
регіоні (40,9 %). А Богдан Хмельницький перетинає цю позначку, як не дивно, тільки на
Півдні (56,3 %). Помітною регіональною специфікою позначений також вибір
респондентами драматизованих символів, серед яких немає жодного, що сприймався б
абсолютною більшістю населення в усіх без винятку регіонах.
Повсюди в Україні переважна більшість громадян сприймає як національні символи
наразі лише державну символіку і постать Тараса Шевченка (до речі, аналіз загального
контексту отриманих даних засвідчує, що переважно завдяки Шевченкові маємо й порівняно
високий рейтинг творчих звершень видатних діячів вітчизняної культури загалом). Отже, не
буде перебільшенням сказати, що єдність українського суспільства в символічному аспекті
нині тримається тільки на державній символіці і постаті Великого Кобзаря. Але цього вкрай
мало для її подальшого зміцнення.
Хоч як це прикро визнавати, символічний простір українського суспільства поки що
значною мірою знеособлений і знеподієвлений. Йому катастрофічно бракує
занальновизнаних персоналій і драматизованих символів, які мають найбільший потенціал
підтримання в суспільстві патріотичних настроїв, позитивного емоційного стану,
генерування нових комеморативних практик, здатні «оживити», «олюднити» ритуали,
пов’язані з пошануванням тієї ж державної символіки.
Однією з головних причин недостатньої сформованості символічного простору
українського суспільства є малоефективна політика історичної пам’яті, якій в Україні не
вистачає належної інституціоналізованості, світоглядної виваженості, послідовності та
психологічної обґрунтованості. Прорахунки в здійсненні політики історичної пам’яті
призводять до того, що в суспільній свідомості невиправдано розмиваються і втрачають
конкретику «старі» символи (ідеться насамперед про Перемогу в Другій світовій війні,
величезний внесок у яку українського народу дістав міжнародне визнання ще в роки тих
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вікопомних військових звитяг), а доповненя чи заміна їх «новими» символами (діяльність
видатних провідників українського національно-визвольного руху, історія створення та
боротьби УПА, постаті Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери тощо) відбувається
занадто мляво й повільно, без належного врахування історичного досвіду різних поколінь і
регіонів.
Наповнення символічного простору суспільства новим змістом здійснюється наразі
переважно через систему освіти (про це свідчить обернена залежність вибору «нових»
символів од віку респондентів: що вони молодші і, отже, здобували освіту вже в незалежній
Україні, то частіше сприймають як національні символи дискредитовані за радянських часів
історичні постаті, а також українську мову, Небесну Сотню тощо). Не підлягає сумніву, що
освіта – надзвичайно важливий засіб оновлення суспільної свідомості, але було б помилкою
перекладати це завдання лише на освіту. Його потрібно вирішувати всіма наявними засобами
просвітницького плану, якими володіють держава і громадськість.
Особливо ретельно й виважено слід підходити до введення в символічний простір
суспільства нових імен. Мало назвати ними вулиці, майдани чи військові частини та
спорудити меморіальні об’єкти на їхню честь. Ці заходи обов’язково мають підкріплюватись
наполегливим культивуванням у суспільстві відповідного історичного наративу. При цьому в
жодному разі не годиться бездумно руйнувати й колишній історичний наратив (маємо на
увазі знову ж таки і передусім пам’ять про Другу світову війну), дієздатність якого
закорінена в сотнях тисяч родинних історій і вкрай необхідна для протистояння російському
шовіністичному «побєдобєсію». Уводячи нові імена, варто також пам’ятати, що не всі
історичні діячі надаються до символізації через суто психологічні особливості їх сприймання
суспільним загалом. Недаремно ж Марина Цвєтаєва якось слушно підмітила, що народ
складає пісні про Степана Разіна, але не складає про Омеляна Пугачова.
Потреба підкріплення нових символів культивуванням у суспільстві відповідного
історичного наративу повною мірою стосується зокрема й здійснюваного нині ребрендингу
Збройних Сил України. Такий ребрендинг, звісно, на часі – недопустимо, щоб українські
військові частини й далі носили одіозні імена на кшталт прийомного сина хана Батия
Олександра Невського. Але будьмо відверті, чи багато говорять пересічному українцеві нові
назви, присвоєні нашим військовим частинам, – скажімо, імена князя Ізяслава Мстиславича,
Великого князя Вітовта, Антона Головатого, Михайла Білинського, Романа Дашкевича,
Костянтина Пестушка, Чорних Запорожців тощо? Запитання вечевидь риторичне. Водночас
викликає подив те, що в процесі численних найменувань та перенайменувань військових
частин досі не знайшлося місця ні для Героя України Олексія Береста, який був серед тих,
хто першим підняв прапор над Рейхстагом, але не був офіційно визнаний таким лише тому,
що українець, ні для двічі Героя Радянського Союзу льотчика-штурмовика Анатолія
Недбайла, що зарекомендував себе справжнім патріотом України уже і в часи її
незалежності, ні для інших славнозвісних героїв Другої світової українського та кримськотатарського походження, приміром, теж двічі Героя Радянського Союзу Амета Хан-Султана.
А хіба не гідний увічнення в назві військової частини перший український космонавт Павло
Попович, який був дивовижно привабливою людиною і гідно проніс свою питому
українськість до кінця життя? Невже їхні постаті менше прийнятні для символізації, ніж
згадані вище персонажі набагато давнішої історії і не завжди однозначних її колізій?
Отже, формування символічного простору українського суспільства потребує значно
більшої уваги. На нашу думку, цьому процесові сприяло б розроблення чітко скоординованої
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на державному рівні системи заходів, серед яких належне місце мають посісти заходи
психологічної експертизи та психологічного супроводу.
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ПОЛІТИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРИЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ
У СВІТЛІ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІЇ
У статті розглянуто питання політизації історії як об’єктивного процесу в умовах
розбудови суверенної држави. Автор зазначає про роль історії та місію істориків: історики
мають спрямовувати свою діяльність на формування колективної пам’яті суспільства, а
наукові пошуки – на досягнгення порозуміння щодо минулого. Ідентичність нації завжди
формується через наратив – штучну конвенціональну конструкцію, продукт колективного
уявлення, що формується за допомогою різноманітних дискурсивних практик.
Ключові слова: політизація історії, колективна пам’ять, ідентчність нації,
консолідація суспільства.
The article considers the issue of politicization of history as an objective process in the
context of building a sovereign state. The author notes the role of history and the mission of
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historians: historians should focus their activities on the formation of the collective memory of
society, and scientific research - on reaching an understanding of the past. The identity of a nation
is always formed through a narrative - an artificial conventional construction, a product of the
collective imagination, which is formed through various discursive practices.
Key words: politicization of history, collective memory, nation identity, consolidation of society.
Уже вкотре постає питання про опрацювання української національної ідеї як
визначального чинника інтеграції українського суспільства, її пропагування через освітньовиховну й інформаційну сфери. І тут своє вагоме слово має сказати історична наука.
Кожен історик-дослідник неминуче стає заручником сьогодення. Йдеться не лише про
вплив суспільних інтересів чи пряме соціальне замовлення з боку державної політики –
такого роду вплив завжди був і визнавався сумлінними дослідниками. Йдеться про глибше
розуміння того, що сам образ минулого в працях певного автора чи представників однієї
історичної школи не може бути «об’єктивним» у принципі. Будь-яка версія минулого може
бути в кращому випадку лише його наближеною «реконструкцією», а в гіршому – довільною
«конструкцією», яка взагалі мало співвідноситься зі «справжнім» минулим.
Це не означає, що історична наука зайшла в глухий кут. Ми вважаємо, що кожен
дослідник має самостійно визначити своє місце в суспільному процесі й міру власної
відповідальності за адекватну відповідь на виклики часу, виходячи як із сьогоденних
загальнонаціональних інтересів свого народу, так і з відповідальності перед нащадками та
пам’яттю предків, від яких ми успадкували цей світ. У цій ситуації вихід для дослідника
може бути один: в основі нашого бачення майбутнього має постати неупереджене осягнення
сучасного та наукове проникнення в минуле. Тоді наша увага спрямовуватиметься не лише
на достовірність викладу того, що сталося й далеке від сучасних подій, навпаки – тоді саме
нинішнє стане «витоком» і метою історичного пошуку, його усвідомлення з погляду дня
нинішнього, а також наукового прогнозування майбутнього.
Основою етико-світоглядної позиції сучасного дослідника має стати суспільна безпека
України. Нинішня фінансова криза зруйнувала міф про глобальний ринок як
саморегульований механізм. Міжнародну політичну систему регулювання такого ж
масштабу, що й світовий економічний порядок у період однополярного світу, так і не було
створено. Навіть найбагатші країни, зіткнувшись зі скороченням наявних ресурсів, мусили
переглянути національні пріоритети й керуватися переважно внутрішніми міркуваннями.
Криза нагадала нам, що саме в національній і соціально відповідальній державі люди поки
що вбачають захист і власного благополуччя, й традиційної системи цінностей. Європа досі
перебуває в підвішеному стані переходу від рамок національних держав до ще не створеного
універсального політичного механізму. «Газова війна» на початку 2009 р. наочно
продемонструвала, що «стара Європа» переймається насамперед добробутом своїх народів
(як, власне, і має бути), а економічні перспективи України викликають у неї неприхований
скептицизм. То ж перспектива вступу до НАТО чи Європейського Союзу на найближчий час
навряд чи має якесь реальне підґрунтя.
Певну тривогу в українське суспільство вносить невиразність перспектив, і не
безпідставно. Так, на думку З. Бжезінського, «якщо у світі домінуватиме велика фінансова
криза, яка стане політично всепоглинаючою, і кожен буде приділяти увагу лише собі, тоді
все може статися в регіонах, у яких перебувають голодні та сильні сусіди, що переслідують
ностальгічні імперіалістичні ідеї». Звісно, підписана у Вашингтоні в грудні 2008 р. Хартія
засвідчила американську підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а тому
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можна сподіватися, що відносини Вашингтона й Москви розвиватимуться так, аби
гарантувати постійне просування України до Заходу.
І тут є свої ризики. Насторожує, наприклад, думка З. Бжезінського, що Україні могла б
підійти роль такого собі «посередника» в процесі зближення Заходу й Росії: «...саме Україна,
засвоюючи західноєвропейський спосіб життя, стане приводним пасом історичного процесу
демократизації Росії»... Тут, як на нашу думку, небезпека для України криється в тому, що,
за словами того ж 3. Бжезінського, «політичної Європи не існує», а «якщо «роман»
Німеччини з Росією зайде надто далеко, це може нанести шкоду європейській інтеграції» [1].
Тобто Україні відводиться роль паса для ще не відрегульованого механізму Європи. Чим це
загрожує, ми знаємо з історії періоду Брестського миру, коли Україна опинилася між
жорнами національних інтересів Німеччини й Росії.
Складність нового світу, що лише набуває обрисів, змушує Україну зосередитися на
власних проблемах дня нинішнього, виважено підходити до свого історичного минулого й
прагматично розглядати свої шанси на перспективу. Ми повинні навчитися діяти в межах
реально здійснėнного, бути готовими досягати кінцевої мети поетапно, з урахуванням усіх
нюансів. Відчуття повної безпеки має йти від почуття соціального солідаризму, спільності
історичної долі, власної спроможності відповідати за свою долю, зрештою, – від
переконання, що шлях незалежності невід’ємний від здійснення персональних устремлінь.
Тобто 44-мільйонна країна повинна бути спроможна визначити свою позицію у світі і робити
це на демократичних засадах.
Ми маємо адекватно сприймати свою історію, своє місце й роль в європейському
процесі, аби стати дійỏвим суб’єктом європейської спільноти. Нині в Європі міцнішає
окреслена ще в 20-х роках XX ст. М. Хальбваксом тенденція вивчення «соціальної пам’яті»,
тісно переплетеної з поняттям «історія» [6]. Під «соціальною пам’яттю» розуміють не суму
певних знань про минуле й спогадів окремих людей, а масовий культурний феномен, що
розвивається під впливом родини, школи, релігії, соціальної групи тощо через мовні
структури, повсякденну житейську практику й громадські інституції. Тобто «соціальна
пам’ять» є повсякденним соціальним дійством (перформансом), яке утверджує певну
систему суспільних цінностей, а також домовленостей щодо минулого через такі соціальні
заходи, як свята й відзначення пам’ятних дат, ушанування видатних особистостей та
встановлення меморіалів. Таким чином історичні знання набувають просвітницького
значення. Історики спрямовують свою діяльність на формування колективної пам’яті
суспільства, а наукові пошуки – на досягнення колективного порозуміння щодо минулого.
За приклад може правити проект під керівництвом П. Нора «Місця пам’яті». Завдяки
проекту певні місцевості й події, пам’ятки й речі, ритуали й символи почали складатися в
сукупний матеріал багатоманітної французької національної ідентичності, з якого нині
конструюється колективна пам’ять, усе, що «створило» французів. Основним завданням
дослідження, яке об’єднало чи не найвидатніших істориків Франції, став пошук відповідей
на злободенні питання сучасного французького суспільства в контексті загроз ґлобалізму: що
таке Франція? що означає бути французом? як історично змінювалися уявлення про Францію
і французів?
Ці ж проблеми є актуальними й для сучасної України. Наприклад, для Росії – це вже
справа впровадження в життя. Педагоги Московського державного університету
ім. М. Ломоносова порушили проблему визначення ролі й місця Росії в умовах ґлобалізму й
політкультурності, де актуальною стала самоідентифікація людей на певній території, у тому
чи іншому ментальному середовищі. Міністерство освіти Росії об’єднало в Москві групу
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дослідників, створивши Центр з вивчення Росії. Група опрацювала проект нового
вузівського предмета, який передбачається ввести найближчим часом у всіх вищих
навчальних закладах Росії, насамперед негуманітарних. Цей курс під назвою «Росієзнавство»
складатиметься з чотирьох предметів: філософія Росії (не російська філософія і не історія
російської філософії, а Росія про саму себе як культурний регіон); історіософія Росії, або
основні проблеми історичного розвитку Росії; російська мова як культурний феномен і
нарешті – художні типи й морально-психологічний комплекс російської літератури
(«хлестаковщина», «базаровщина», «репетилівщина», «маніловщина», «обломовщина»,
«плюшкінство», «шариковщина», «достоєвщина», «тургенєвські дівчата» та ін.) [3].
Можна собі лише уявити, який би лемент зчинився в наших ЗМІ щодо «насильницької
українізації», якби щось таке було запроваджено в усіх негуманітарних ВНЗ України.
Національна ідентичність виступає тут своєрідною формою колективної оповіді, уявленням
про себе та інших. Такою є наша доба, і кожен дослідник, причетний до формування
«соціальної пам’яті», не може не реагувати на виклики часу. Так, російські дослідники без
жодного сумніву наголошують саме на перформативній (представницькій) природі
ідентичності, яка завжди формується через наратив, штучну конвенціональну конструкцію,
продукт колективного уявлення, який формується за допомогою різноманітних
дискурсивних практик: «Національну ідентичність можна розглядати як форму наративу і
перформансу, тобто створюваної нацією колективної оповіді, уявлення про себе та «інших».
З позицій дослідника національної ідентичності не так уже й важливо, чи засновується
самоствердження нації на достовірних фактах чи на уяві й імперативі бажання. Національна
ідентичність, чи утвердження того, чим ми є, що ми собою являємо і чого ми хочемо,
виражається символічно, метафорично й алегорично. Колективне «я» не існує поза і до
дискурсу. Ось чому мистецтво, медіа й символи відіграють таку важливу роль у
конструюванні національної ідентичності. Дослідник національної ідентичності має справу
не стільки з фактичною наявністю нації, скільки з вираженням, репрезентацією цієї
наявності» [4].
Сучасні дослідницькі підходи наголошують на тому, що національну ідентичність
варто розглядати не як сталу величину, а як якісно мінливий, безкінечний проект, що
здійснюється за допомогою медіа (ЗМІ, література, образотворче мистецтво, архітектура,
церемонії й ритуали тощо), які й виступають у ролі засобів формування національної
ідентичності, а отже і єдності. Наратив нації завжди переривається, заперечується наявністю
інших наративів, зокрема наративом національних меншин, а відтак містить й дещо
позасвідоме, витіснене, приховане, тобто образ «іншого» чи «інших», які його не
сприймають і намагаються побороти, бо будь-яка колективна ідентичність вибудовується на
суміжжі різних культур і менталітетів. Тому розуміння національної ідентичності неможливе
без дослідження того, що колись було витіснене з національного наративу, не представлене
або пригнічене, залишилося прихованим у позасвідомому, сховане під маскою, наприклад,
такого собі недорікуватого «малороса-хохла».
Запеклі баталії, які розгорнулися в Україні щодо тих чи інших подій історичного
минулого, наводять на сумні роздуми. Чого шукають люди в історичному минулому? Та й на
які, власне, запитання може дати відповідь наша історія? Вочевидь, лише на ті, які ми
поставимо, як-то кажуть: яке запитання, така й відповідь. На біду, наше конфліктне
сьогодення формулює такий же конфліктний соціальний запит. Чого ж дивуватися, що й
відповідь ми отримуємо конфліктну, яка розпалює нові конфлікти? Прикро спостерігати,
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коли деякі політичні сили намагаються ототожнювати себе лише з минулими перемогами й
досягненнями, а своїм політичним супротивникам приписати всі гріхи й темні сторінки
історії. Мало хто усвідомлює, що таким шляхом ми ніколи не дійдемо до національної
консолідації, адже національна ідентичність формується під гаслом: «У минулому спільна
слава й спільне каяття за поразки, а в майбутньому – спільний для всіх проект». Ось у цьому
й розгадка. Оскільки жодна політична сила так і не спромоглася запропонувати привабливий
для всієї України проект розбудови соціально відповідальної держави, не засвідчила свою
здатність до втілення такого проекту, то ідеологічні баталії переносяться в площину
трактування нашого минулого. Як наслідок, утрачається ґрунт для національного
примирення, національної консолідації.
Малою втіхою є той факт, що конфліктне мислення притаманне не тільки нам. Не
встигла Європа тою чи іншою мірою залагодити питання, які стосувалися «німецької осі» і
розв’язання Першої й Другої світових війн, як країни Східної Європи, що ввійшли до ЄС,
принесли конфліктну проблематику, пов’язану із соціальною пам’яттю про комуністичне
минуле й колишнє протистояння. У Польщі, наприклад, праві політичні сили почали
говорити про «історичну політику», натякаючи на те, що ліві партії є «співучасниками
злочинів минулого». Ліві, зі свого боку, виступають проти «привласнення національної
історії» правими силами. Такий стан справ бентежить громадськість «старої Європи», яка на
противагу використанню конфліктного минулого впродовж тривалого часу пропагує курс на
мирне співіснування колишніх «ворогів».
Прагнучи миру й громадського консенсусу, європейські політики зовсім не закликають
до фальшування історії – вони просто відкладають спогади про конфлікти минулого на одне
чи два покоління. Інтегруючи пам’ять історичного політичного минулого в рутинні канони
демократії, вони дійово обмежують ризик повернення насилля в практику сьогодення. Часто
до такої тактики вдаються і в Китаї, заявляючи, що те чи інше питання «розглядатиметься не
в цьому столітті».
В Україні представники історичної науки подеколи виступають у ролі «Великого
інквізитора», який береться ідентифікувати жертв і гонителів, переможців і переможених,
героїв і лиходіїв. У цьому ревізіоністському напрямі історичної науки особливе місце посідає
«архівна революція», яка нібито й покликана зробити доступними архівні фонди, однак не
враховує ні стану політичної і дослідницької культури в суспільстві, ні прагнення
використати конфліктне минуле для розпалювання ворожнечі до своїх політичних
супротивників заради отримання короткотермінових дивідендів на виборах. Що буде зі
суспільною пам’яттю, як це позначиться на психологічній атмосфері в суспільстві – їх не
обходить. І це турбує «стару Європу».
Наприклад, директор Французького національного центру наукових досліджень
Ж. Мінк висловив занепокоєння з приводу того, що в жодній із посткомуністичних країн досі
не досягнуто консенсусу щодо закриття «файлу» комуністичного минулого. А це створює
«поле для діяльності багатьох вільних стрілків партійної історизації – дає привід втручатися
в особисте життя людей. Історія як наука може перетворитися на помічника обвинувачувача.
Засобам масової інформації подобається, як судді-історики «розкопують» факти й
привселюдно обвинувачують замість того, щоб інтерпретувати контекст і пояснювати
складність минулого. Вони радіють, коли хтось, ігноруючи звичну обачність, повторює їхні
власні запитання: хто віддав наказ? хто підписав? чому злочинців не покарано? Допоки в
Європі не зрозуміють, що «пам’яттеві» ігри на сході Європи мають специфічний зміст,
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пов’язаний із Другою світовою війною та «совєтизацією», в історії європейців не буде
«європеїзації» (курсив наш. – Авт.) [5].
Німці, які свого часу організували спеціальну службу розсекречення архівів, підійшли
до проблеми прагматично. Керівник служби И. Гаук заявив, що «лише 20 % німців залишили
досвід комуністичної диктатури позаду. Більшість німців переконана, що ми не повинні
забувати про безодню цивілізації нацистського періоду. Однак такого консенсусу не повинно
бути для комуністичної диктатури». Тобто не можна культивувати однакове ставлення до
нацистів і до комуністів. Логіка тут така: хоча 80 % східних німців зазнали впливу
комуністичних часів, але ж інших східних німців у ФРН немає, тому треба жити й працювати
з тими, хто пережив комуністичне минуле. Інші посткомуністичні європейські країни
підійшли до проблеми розсекречення архівів по-своєму. Так, Словаччина, Естонія, Латвія,
Румунія і Болгарія повністю відкрили архіви, інші країни надали доступ лише жертвам
режиму, дослідникам, журналістам і суддям. В Україні, за словами директора галузевого
Державного архіву СБУ В. В’ятровича, після розсекречення архівних документів «цією
справою будуть займатися науковці. Проте я не виключаю, що це може стати об’єктом
розслідування й для правоохоронних органів, які будуть робити юридичні висновки, щодо
відповідальності тієї чи іншої особи перед законом» [2].
Важко сказати, які результати матимуть зазначені заходи з огляду на політизацію
історії й історизацію політики в сучасній Україні,. У горні нинішнього політичного
протистояння й низького рівня політкоректності може виплавитися продукт, якого ми не
очікували і який швидше за все не сприятиме досягненню національного консенсусу в
умовах політичного протистояння, бо те, що відбувається в «постпомаранчевий період»,
важко назвати політичною боротьбою. Тому огульне відкидання радянського періоду в
історії України як усуціль «антиукраїнського проекту» не знаходить підтримки в суспільстві
й не сприяє національній консолідації, а відтак і «європеїзації» України, на чому
наголошував Ж. Мінк.
На жаль, у нашому політикумі мало хто думає про прийдешні покоління, більшість –
про очікувані вибори. Зрештою, багато залежатиме й від самих дослідників, оскільки
архівний масив – це ще не історія, а лише цеглини історичної науки. Посилання на те, що
об’єктивна оцінка минулого залежить від того, скільки свободи слова дано історику,
безумовно містить значну частину істини. Однак не варто забувати, що нова свобода
висловлювань про минуле продиктована новим сьогоденням, а воно приносить не лише нову
свободу, а й нову залежність. Оскільки від цієї залежності «вільному» історику нікуди
подітися, потрібно зважати й на такий чинник, як відповідальність за мовлене слово. Як би
вільно ми не трактували об’єкти нашого минулого, ми не маємо права забувати, що в наших
інтерпретаціях ці об’єкти стають явищем нашого сьогодення, зокрема національної
ідентичності, її духовної репрезентації в нашому спільному сучасному.
Коли ж нам заперечують, що істина буцімто завжди конкретна, ми маємо
усвідомлювати, що історична істина – то лише істина конкретного моменту нашого
існування, що завтра її можуть заперечити, адже абсолютної історичної істини немає і бути
не може. Не можуть бути абсолютно тотожними поняття «реальність» і «знання реальності»,
бо кожна подія минулого відображається по-різному в дзеркалі різних історій. Це веде до
плюралізму історичних суджень і теорій, що не виключає дії принципу раціоналізму в
науковій історії. Власне, за своєю структурою й логікою наше знання про минуле не
настільки вже й відрізняється від знання про сучасне. Як наше сучасне, так і наше минуле
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завжди залишаються для нас відкритими й незавершеними, а часом – і непередбачуваними.
Тим більше, коли йдеться про наше майбутнє.
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: «ШЕВЧЕНКО НЕ РОЗДІЛЯЄ, А ЄДНАЄ»
У статті здійснено системний аналіз шевченкознавчих текстів Михайла
Грушевського, присвячених осмисленню націєтворчої поезії Тараса Шевченка. Розкрито
непроминальне значення поетичного наративу Кобзаря для сучасної духовної консолідації
народу України.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Іван Франко, Пантелеймон
Куліш, Шевченкова поезія, історія України, визволення України, український народ, єднання,
«Гайдамаки», Московщина, національна ідентичність і безпека України.
«Шевченко не розділяє, а єднає» – так Михайло Грушевський афористично зафіксував
у генотипі живих і ненароджених земляків історичний сенс життя і творчості Тараса
Шевченка в ім’я духовної консолідації українців. На те був екзистенціальний запит, адже
навіть видатні поціновувачі творчості Кобзаря Іван Франко і Пантелеймон Куліш у певні
часи висловлювали сумнів щодо національної значущості й історичної живучості деяких
Шевченкових творів. Скажімо, молодий Іван Франко через двадцять літ після смерті
Шевченка писав, що «в «Гайдамаках» патріотичний епос не міг удатися», називав цей твір
«одним із слабших між творами Шевченка» і дорікав поетові, що він схибив у «націоналізм
козацький, котрий спонукав його шукати ідеалу життя України в минувшості і виспівати той
ідеал у великій поемі», тобто, «заблудився з дороги». Пантелеймон Куліш у листі до Тараса
Шевченка від 25 липня 1846 року заявив щодо поеми «Гайдамаки»: «…Это торжество
мясников, а драма Ваша – кровавая бойня, от которой поневоле отворачиваешься».
Втім, як відомо, Шевченко не врахував Кулішеві поради й вимоги щодо правок і
скорочень у поемі. Через більш як півтора десятиліття після написання поеми, знаходячись
на засланні, він записав у Щоденнику 1 липня 1857 року про визначальний період його
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життя – перебування й навчання у «витончено-розкішній майстерні» великого Карла
Брюллова: «Чим займався я у цьому святилищі? Я займався тоді творінням малоросійських
віршів, які пізніше впали таким страшним тягарем на мою вбогу душу. Перед його
дивовижними творами я задумувався і леліяв у своєму серці свого сліпця Кобзаря і своїх
кровожерних гайдамаків». За словами Шевченка, то було «всемогутнє покликання». Я б
сказав, – Богопокликання…
Ніяк не можна не відзначити, що Михайло Грушевський окремо розглянув і позицію
російського письменника Володимира Короленка, життя якого було дуже тісно пов’язане з
Україною, а сам він назавжди зберіг пошану й інтерес до творчості Шевченка. Втім, у творі
«Історія мого сучасника» письменник розповів, як не сприйняв криваві епізоди з
«Гайдамаків», а також:
«Я не мог разделять жгучей тоски о том, что теперь...
Не заріже батько сина,
Своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни... 3
…Я нашёл тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская
литература…» [6, с. 268–270].
За словами Михайла Грушевського, «зробив певне вражіння голос російського
письменника, що своє відчуження від української стихії, до котрої належав він походженням,
толкував тими антипатичними нотами, які його вразили в сій книзі живота українського
народу – Шевченковім «Кобзарі»«.
Сам Грушевський якось процитував Шевченкову «Передмову» до видання
«Гайдамаків» у 1841 році: «Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що
батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами». Процитував і виснував:
«…Шевченко непогано пояснив ідею поеми; гайдамаки карали зло – тим вони й милі
поетові, але вони карали зло злом – се була їх помилка й ся думка, се почуття надає сумного
духу, котрим перенизана поема; синів і внуків ця поема має навчити, щоб іншим робом
рятували правду» [4, с. 54–55].
Виходить, що Михайло Грушевський фактично випередив знаменитий висновок
видатного російського філософа, уродженця Київщини, Миколи Бердяєва: «В революции
происходит суд над злыми силами, творящими неправду. Но судящие силы сами творят зло».
Великий вчений і мислитель прекрасно розумів, що криваві рядки з «Гайдамаків» своїм
пронизливим болем за Україну, що «навіки заснула», співставні з поетичною максимою
Шевченка, в якій він готовий був проклясти святого Бога заради своєї Батьківщини.
Стосовно «братання з ворогами», то нагадаю, що на час виходу поеми «Гайдамаки» пройшло
після Коліївщини 1768 року трохи більше сімдесяти літ, як і, скажімо, донині після розгрому
фашистської Німеччини. Історія свідчить, що не варто нехтувати заувагами національного
Пророка, хоч би якими політично недоречними вони сьогодні здаються.
Та повернемося до статті Михайла Грушевського, в якій він відповідав Володимиру
Короленку. Знаєте, як назвав її автор? «Свято єднання»! Стаття була написана в 1912 році до
річниці від дня народження Шевченка, і в самій назві вчений зосередив найголовніше –
Ці поетичні рядки Короленко взяв із Шевченкового вірша «Гоголю» (1844). Чи й варто доказувати, що в них
немає «пекучої туги» за синовбивством заради Вкраїни. Кобзаря хвилювало зовсім інше: «Не заріже —
викохає / Та й продасть в різницю / Москалеві…». Це так само неприпустимо, як віддати Тарасового сина
Андрія з «Тараса Бульби» польській шляхті.
3
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Шевченкова поезія розплющила очі приспаному українству і звела в одну національну сім’ю
розшматовані частини української землі, українського народу:
«…Його сила лежала в глибині й інтенсивності його чуття, вражливого і гарячого. Але
в основі своїй се чуття було глибоко гуманне, безмірно далеке від усякої національної
виключності, націоналістичного канібалізму. Любування в зверхніх ефектах української
минувшини грає у Шевченка дуже малу ролю, особливо в пізнішій творчості. Він шукає
передусім моральних, етичних вартостей в сій минувшині й зневажливо відкидає зверхній
блиск і «славу куплену кровію»« [2, с. 430–431].
У моторошній сцені з «Гайдамаків», на яку посилався Короленко, справді
«сконцентровано всю жахливість релігійної ворожнечі між людьми, особливо коли вона
накладається на ворожнечу соціальну і національну» (Іван Дзюба). Та вона так само
безмежно далека від оспівування національно-релігійного розбрату, як шекспірівський
«Макбет» – від пропаганди насилля. Дітовбивця Гонта в Шевченка щиро просить Бога:
«Нехай на сім світі / Мене за вас покарає, / За гріх сей великий», але він усвідомлює заради
кого вчинив нелюдський злочин:
«Сини мої, сини мої!
На ту Україну
Дивітеся: ви за неї
Й я за неї гину».
Шевченкові рядки впродовж десятиліть ятрили українську душу, більше того,
виховували українську націю. У наш час особливо виразно виявив це Василь Шкляр, котрий
у романі «Маруся» розповів, як у багатодітній сім’ї майбутньої повстанської отаманші, де
мати Ядвіга Квасніцька була уроджена шляхтянка, католичка, а батько Тимофій
Соколовський – «мандрівний дяк-гайдамака» з Чигиринщини (Холодноярщини), виховували
своїх дітей: «Їм би казочку про курочку Рябу чи Котигорошка, а він, окаянний, бере
«Кобзаря» і читає «Гайдамаків». Коли доходив до того місця, де Гонта ріже своїх синів,
Ядвізі здавалося, що він, навіжений, зробить те саме, хоч вона ніколи не католичила їхніх
дітей… Ядвіга довго гнівалася на ці Тимошеві читання, на те, як він грубо виховує дітей, а
потім упіймала себе на тому, що в глибині душі вона вже пишається своїм чоловіком… він
приніс на своїх плечах увесь Холодний Яр з його Мотрониним монастирем і гайдамацькими
скарбами» [9, с. 191–192, 193]. Зрештою всі діти «пішли в батька, вдалися у гайдамаку…».
Нагадаю, що у вірші «Холодний Яр», написаному через чотири роки після
«Гайдамаків» і за тиждень до «Заповіту», Шевченко презирливо-нищівно відповів усім, хто
паплюжив гайдамацький рух:
Та ще й Гонту зневажає,
Ледаче ледащо!
«Гайдамаки не воины –
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
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Не розіб’є живе серце
За свою країну.
Михайло Грушевський показав, що саме Шевченко сприяв прозрінню цілого народу,
усвідомленню ним особливості та окремості своєї Батьківщини. Як справедливо зазначив
видатний літературознавець Юрій Барабаш, саме Шевченко першим провів чітку розділову
лінію поміж такими категоріями, як «Україна» і «Малоросія».
Ставлячи питання про те, «хто може бути українцем», Грушевський лапідарновичерпно відповідав:
«Передусім, розуміється, всі ті, хто з роду українець, родився й виріс з українською
мовою на устах і хоче тепер іти спільно з своїм народом, з усіма свідомими синами
українського народу, які хочуть працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу
долю. Але не тільки хто прирождений українець, а також і всякий той, хто щиро хоче бути з
українцями і почуває себе їх однодумцем і товаришем, членом українського народу, бажає
працювати для його добра… Коли він почуває себе найближчим до українців і ділом се
показує, він українцям товариш і земляк» [3, с. 155].
Так учений і державець бачив формування української політичної нації з українців і
всіх прихильників українства, незалежно від національності.
Але, але… Михайло Грушевський очевидячки дав зрозуміти, що в його науковій максимі
«Шевченко не розділяє, а єднає» стосовно Росії-Московщини найперше йдеться про єднання
заради розділення з імперією, вивільнення від її кайданів – згадаймо Кобзаревий «Заповіт».
Учений, як ніхто інший, вичерпно розкрив Шевченкове неприйняття Московщини, показав, що
в його поезії саме Москва стала символом російського гноблення українців, уособленням наруги
над українською історією та духовністю [див. докладно: 7]. Більше того, сто років тому в
історично нових умовах саме Михайло Грушевський сформулював імператив Нової України:
«Перше, що я вважаю пережитим і віджитим… се наша орієнтація на Московщину, на Росію,
накидувана нам довго й уперто силоміць…». У наш час яскраво проголосила це геніальна Ліна
Костенко: «Аби лиш не з Москвою. / Хай Україну чаша ця мине». Національний класик Дмитро
Павличко у вірші «Молитва», народженому в грудні 2013 року на Майдані, по-шевченківськи
полум’яно звертався до Господа:
Тож яви нам всі майбутні дати,
Відповідь на запит наш яви:
Скільки ще разів нам помирати
Й воскресати на хрестах Москви?
У цьому запитанні вже містилася відповідь – Україна нарешті почула Михайла
Грушевського й зробила свій європейський вибір. Остаточно.
Навіть ідея федералізму, прихильником якої деякий час був Грушевський, остаточно
згоріла у вогні більшовицького походу на Україну на початку 1918 року. У тогочасній статті
«Очищення вогнем» Грушевський заявив, що для радянських військ «завдання сього
походу – «бити хохлів», що по 250-літнім поневоленні наважились піднести голови й
скинути з себе московську кормигу… Се продовження під брехливими демагогічними
большевицькими гаслами того самого завдання на винищення українства…».
Цю невелику статтю варто було б прочитати нині кожному українцеві, бо в ній ідеться
про те, що в більшовицькій навалі на Україну згорали історичні, культурні, економічні й
усякі інші зв’язки народу українського з народом великоруським: «Тепер ми самим
очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського. Один
наступає, другий борониться» [3, с. 89, 91].
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Ніби сьогодні сказано! Приголомшливий історичний висновок, який у радянські часи
табуювався понад сімдесят років, і воскрешений в українській пам’яті лише в цьому столітті.
Відомо, що історія не знає умовного способу, зате вона має звичку повторюватися й карати
за пропуск її уроків. Нині мусимо визнати, що зустрічі Шевченка й Грушевського з
Москвою – реальні й віртуальні, нас майже нічому не навчили. Бо ж інакше в українських
відносинах із нею у післярадянський період було б набагато більше їхньої духовної сили та
історичної прозорливості, здорового глузду й безкомпромісної віри, державницької мудрості
й політичної рішучості.
Між іншим, учений Грушевський, який виріс із Шевченкового кореня, впливав на
політика Грушевського, котрий змушений був ураховувати конкретні реалії історичного
моменту. Адже саме він вказав на те, що «федералістами Леніни і Троцькі вважають себе, а
під сим «федералізмом» лежить в дійсності самий поганий, терористичний централізм» [3,
с. 90]. Як це вбивчо звучить у наш час, коли «старий московський централізм» воює з
Україною!
Щодо Кобзаревої науки, здобутої в його геніально-пророчій поезії, то Михайло
Грушевський пояснював, нагадував, наполягав: «І Шевченко, розкриваючи перед земляками
образи минувшини і сучасності й огненним словом накликаючи земляків, щоб приглянулися
до них і розважили собі їх, сподівався, що з того вийде спасенна наука нашому народові,
нашому громадянству, на будуще його». Ту «спасенну науку» Шевченко сформулював, без
найменшої неприязні до російського народу, відомим історичним афоризмом: «У їх народ і
слово, і у нас народ і слово».
Шевченкове сприйняття рідної минувшини оголеними нервами не допускало, що хтось
сторонній «історію нашу нам розкаже»:
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть… та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
На ці поетові питання, життєво важливі для ствердження національної самосвідомості
українців, відповів історик Грушевський. У цьому найперше вбачаю духовний зв’язок між
двома великими українцями. Поетично осмислюючи рідну історію без опертя на
фундаментальну історію України, Шевченко ніби пророчив появу вичерпної наукової праці
Грушевського та її величезне значення для самоідентифікації українського народу.
Особливої уваги заслуговує те, що в праці «Звідки пішло українство і до чого воно
йде», написаної на історичному зламі навесні 1917 року, яку сам Грушевський називав
«коротким нарисом української історії», він звертався до Шевченкової містерії «Великий
льох», аби поетовими словами, вкладеними в каркання трьох ворон – української (1-ша),
польської (2-га), російської (3-тя), розкрити, що замишляли «злі духи – вороги України у
Шевченка в «Великім льоху»« в тяжкі для неї часи.
Мене вразило прочитання того воронячого каркання відомою сучасною письменницею,
лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Галиною Пагутяк:
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«Вони каркають суржиком про розваги, тілесні розкоші, викривляються наче блазні над
людськими чеснотами й простотою. Дійсно, краще живі ворони, ніж мертві орли. Кожна
ворона намагається показати якнайвигідніше власну розбещеність, безсоромно роззявляє
дзьоба, викаркуючи банальні житейські мудрощі. Історії трьох слов’янських народів у
їхньому трактуванні – це брудні потоки захланності, ницості та жорстокості. Українська
ворона уважно прислухається до порад московської та польської ворон. Усі три, зачувши
мертвечину, злетілися на учту – поганьблення святинь України... На те, що ми нині з
гіркотою звемо нашою незалежністю, теж чигають ворони, заглядаючи у Великий Льох».
У Шевченковій містерії, варіанти кінцевого фрагменту якої Грушевський, до речі,
надрукував 1903 року, українська ворона накаркала й таке:
Сю ніч будуть в Україні
Родиться близнята.
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде… оце вже наш!
Катам помагати.
Про «проблему двох Іванів» у Шевченка свого часу писав Дмитро Донцов, а в наш
час – Юрій Барабаш, який мудро зазначив, що «в цьому Шевченковому провіщенні
закладено містичне зерно, і ця містика не суперечить історичній правді, бо вона є містикою
самої історії, історії України» [8, с. 603].
Зауважу, що гірке і славне XVII століття, яким закінчив Грушевський фундаментальну
«Історію України-Руси», завершувалося «роздвоєнням України, руїною» та смертю в
російському засланні «славного гетьмана» Петра Дорошенка.
З української руїни гетьман Іван Мазепа простогнав у своїй «Думі»:
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоювали.
На жаль, у цих словах є багато сучасного смислу… Не випадково великий Іван Драч
вбивчо писав про національну трагедію:
Нас від нас хто оборонить
Закопає рідні схрони
Коли б так ішли на ката
Як ідемо брат на брата.
За висновком видатних шевченкознавців Івана Дзюби й Миколи Жулинського,
національна трагедія, як вона постає в містерії «Великий льох», полягає в тому, що
сотворений гріх доти не буде спокутаний, доки не буде вичерпане до дна терпіння народу і
він, доведений до відчаю жорстокістю, насильством і руйнуванням святинь, вибухне
праведним гнівом і помстою. Кожен, хто вільно чи невільно прилучився до великого гріха –
втрати народом своєї волі, несе в Шевченка покару смертю. Про це варто було б пам’ятати й
сучасним правителям України.
Коли читаєш Грушевського, починаєш особливо болісно розуміти висловлену
згаданими авторами думку про те, що саме історична правда, хоч би якою гіркою для
національної гордості й честі вона була, має нарешті згуртувати українство в єдиний
національний організм і зміцнити ослаблену ідентичність українського народу. Без цього не
досягти нам духовної незалежності, яка є визначальним чинником формування
державницького самопочуття, а отже, фактором морально-психологічної стабільності
України [див.: 5, с. 55, 57].
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Яскравим прикладом гіркої, але цілющої правди було таврування Михайлом
Грушевським історичного феномену «українського самозречення»:
«Ох, це українське самозречення, класичне самозречення… Ці земляки-українці, які
пишалися своїм зреченням від вузьких місцевих і національних інтересів на користь
«загальноросійських» і загальнодержавних, повторюючи при цьому нещасні фрази про те,
що слід відректися від національних поділів в інтересах спільноти і братства народів, – так
ніби відречення від своєї національності давало перехід до стану позанаціонального, – чи
втішали своє сумління такими міркуваннями, що вирішення загальнодержавних проблем
само по собі принесе вирішення національного питання та надасть українському народові
умови розвитку й самовизначення! Звісно, вони не уявляли й не уявляють собі, що це
відречення від національних інтересів насправді є аж ніяк не подвигом, не свідченням
громадянської звитяги з їхнього боку, а малодушним дезертирством, відходом від позицій,
які вимагають більшої витримки, такту, громадянської мужності, ніж пасивне плавання за
течією всеросійських настроїв, що це відречення, завдаючи непоправної шкоди культурному
й суспільному розвиткові українського народу, робить занадто двозначну послугу і «спільній
справі», яка зовсім не потребує для свого успіху такого дезертирства…» [1, с. 391].
На превеликий жаль, сучасна історія показала, що «українське самозречення» може
мати не лише проросійський характер, і Україна, яку звично «розпинають» власні сини,
знову дорого платить за «современні огні» новітнього просвітянства…
Михайло Грушевський осмислив націотворчу поезію Тараса Шевченка і її
непроминальне значення для духовної консолідації українства. Фактично він яскраво
показав, що поетичний наратив Кобзаря назавжди залишається історичною запорукою
національної ідентичності та безпеки України. Тарас Шевченко – «Гетьман Слова» (Ліна
Костенко), життєво необхідний нам як духовне повітря…
Вчений дав зрозуміти, що не буквально за творами Шевченка вивчаємо ми історію
України, але без Кобзаревого поетичного слова її неможливо пізнати в усій різнобарвній
повноті та національній гіркоті. Шевченкове осмислення історії України, переплавлене в
поетичні твори, мало й має незмірно більший вплив на читачів, аніж будь-які наукові праці.
Михайло Грушевський залишив нам істинне мірило діяльності сучасних можновладців,
із якого випливає, що вони спрямовують свою любов лише на себе і не здатні пошевченківськи душу погубити за Україну.
Нагадаю, що в історичному романі у віршах «Берестечко» Ліни Костенко Богдан
Хмельницький говорить знаменні слова:
Є боротьба за долю України
Все інше – то велике мискоборство.
Народ український споглядає нині «все інше»… Тільки й можна вкотре повторити за
Михайлом Грушевським: «Се правда, вони не шевченки».
Та ще мимоволі безнадійно порівняти гігантську постать інтелектуала й ученого, якому
належить блискуча наукова й політична мотивація життєвої необхідності визволення
України від «песього обов’язку» перед Москвою, з несистемними, малоефективними діями у
стосунках із нею нинішніх інтелектуально дрібних державних очільників. Але вкупі з
олігархами вони не пошкодували сил для створення, говорячи словами Михайла
Грушевського, «національної шкарлупи, позбавленої благородного змісту, вложеного в
українство великим Кобзарем…»
Насамкінець. Ми справедливо пишаємося тим, що в Україні та в усьому світі зведено
величезну кількість пам’ятників нашому національному Генію й Пророку Тарасу Шевченку.
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Та й цього приводу знову згадався мені мудрий Михайло Грушевський, який перше століття
з дня народження Кобзаря назвав у 1914 році великими роковинами й писав тоді з цього
приводу: «Шевченкове століття, що ми поминаємо сього року, являється заразом ювілеєм
українського відродження – святом, переглядом, обрахунком його розвою на протязі сього
століття, так тісно зв’язаного з культом його національного поета».
Ця думка ще більше стосувалася наступного – другого – століття Шевченкового безсмертя,
котре ми недавно поминули. Та насправді вимріяне Шевченком і Грушевським українське
відродження випаде на третє Кобзареве століття, що розпочалося. Бо інакше – ніколи!
Тим пронизливіше звучать нині заклично-віщі слова Михайла Сергійовича про те, що
національна пам’ять вимагає від українців «чогось більшого, чогось нового понад наші
звичайні Шевченкові свята...». Зокрема він закликав тоді «взятися до здвигнення йому
пам’ятника, гідного його і нас, не тільки во славу поета, а і во славу нашої національної ідеї».
Звісно, маючи на увазі не лише монумент…
А що нині може стати справді гідним пам’ятником Шевченку во славу його і нашої
національної ідеї? Запитання для кращих умів української нації...
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ВЧОРА І НИНІ
Анотація. В статті досліджується концепт деконструкції, один з головних методів
філософії постмодернізму. Підкреслюється позитивне значення деконструкції для розвитку
методології сучасного соціального пізнання та філософії історії. Вказується, що
деконструкція покликана не руйнувати системи аксіом, специфічні для кожного
історичного періоду і зафіксовані в текстах конкретної епохи, а насамперед виявити
внутрішню суперечливість будь-яких теоретичних систем. Мета деконструкції, вважає
автор, полягає в аналізі відносин бінарних позицій, що обумовлює становлення нових смислів
в пізнанні історичних, соціальних, культурно-інтелектуальних процесів.
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Annotation. The article studies deconstruction, one of the main methods of the philosophy of
postmodernism. It emphasizes the positive significance of deconstruction for the development of the
methodology of modern social cognition and history. It is emphasized that deconstruction is not
intended to destroy axiom systems, specific for each historical period and fixed in the texts of a
particular epoch, but primarily to reveal the internal contradictions of any theoretical systems. The
purpose of deconstruction, according to the author, is to analyze the relations of binary positions,
which causes the formation of new meanings in the knowledge of historical, social, cultural and
intellectual processes.
History for deconstructivist is not due to any social and economic transformations, therefore,
it’s not an evolutionary process. Traditional means of constructing an all-round view of history in
the reproduction of the past as a calm and continuous development must be systematically
dismantled. History becomes effective only to the extent that it introduces the idea of a rupture in
our existence.
Key words: deconstruction, postmodernism, philosophy, thinking, history, society,
transformation.
Осмислення феномену глобалізації як визначального фактору становлення нового світу
з його просторово-часовими параметрами передбачає аналіз трансформації архітектоніки
всіх сфер соціального життя, зокрема в контексті аналізу історії та історичної пам’яті. В цій
ситуації особливого значення набуває загальна методологічна тенденція, в якій важливе
місце належить методу деконструкції, розробленим філософією постмодернізму. Він
спрямований на розкриття смислу історії, культури, формує відношення людини до минулих
епох. Деконструкція дозволяє по-новому переосмислювати переоцінювати усталені знання у
світовій та вітчизняній історії, яка формує історичну пам’ять.
Модель пізнання реальності, запропонована філософами-постмодерністами – безперервна
варіативність мислення, в контексті якого знання визначають імпресіонізм, неверифікованість,
елімінація суб’єктно-об’єктних відносин. Позбавлення онтологічного статусу знання про світ і
оточуючу реальність приводить до втрати довіри до істини, яка постає тепер «реліктовим
принципом». Це означає, що кожне суспільство, кожна наукова спільнота, кожний вчений
відповідно до своєї культури мислення, ціннісної, світоглядної позиції, особистої історії
виробляє своє розуміння істини, зокрема про історичну пам’ять та її критерії. Те, що істинне для
Заходу, не має істинного значення для Сходу. Так, філософія, коли пропонує свою істину в
єдності концептів, вона постає «прорізана тріщиною», котра повертає до ненависті або ж
«розсіюється» в існуючому хаосі думок і пропозицій. Ще більше суперечностей, неприйняття і
навіть ненависті може викликати історія, істини якої здебільшого не знаходять всезагального
визнання. Що цілком закономірно, оскільки істина, як правило, для кожного своя. На цій
підставі в постмодернізмі формується і стверджується необмежений плюралізм, широкий
лібералізм у виробництві і виборі дискурсів з установкою на оригінальність, свободу, новизну, в
тому числі в суб’єктивному тлумаченні існуючого знання.
Основним засобом реалізації принципів нового мислення в постмодернізмі виступає
деконструкція. Її завдання полягає в ревізії раціоналізму із зруйнування типології та ієрархії
наукових проблем, які узвичаїлись і тим самим стали догмами. Постмодерністи вважають,
що письменники, фізики, логіки, історики, моралісти займаються одним і тим же –
«створюють» і «перетворюють» системи опису об’єктів.
Смисл деконструкції як особливого способу мисленнєвої діяльності і специфічної
методології полягає у виявленні внутрішньої суперечності гуманітарного, зокрема
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історичного тексту, віднайдення в ньому прихованих і непомітних для самого автора
«залишкових смислів», як спадку від теоретичних дискурсів, художніх та інтелектуальних
практик минулого. Вони «закріплені» в мові у формі неусвідомлених «мисленнєвих
стереотипів», які в свою чергу так само несвідомо і незалежно від автора тексту
трансформуються під впливом соціальних, політичних, культурних кліше епохи.
В історичному пізнанні деконструкція дозволяє перетворювати сукупність повідомлень,
фактів, подій в систему знань, відповідних запитам сьогодення. Тим самим впорядковується і
пояснюється соціальна, культурна і політична ситуація, в якій опинилася країна, суспільство,
людина в даний історичний період.
Метод «деконструкції» заявляє про розрив з традиціями європейської культури,
філософії, утвореної ними моделі світу. До цього була історія предметного (об’єктивного)
світу, а завдяки інформаційній революції починається історія нової віртуальної, штучно
створеної реальності. Постмодернізм не хоче бути лише відображенням нового,
сконструйованого (штучного) світу, а прагне стати парадигмою, епістемою і єдиним
світоглядом сучасності. Подібне «захоплення», «завоювання» «символічного універсуму»,
перебудова і зміна його змісту можливі, якщо для цього буде «звільнене» відповідне місце.
Але місце зайняте колосальними, сформованими впродовж тисячоліть духовними
конструкціями – мистецтвом, історією, релігією, наукою, етикою, філософією. Сьогодні
вони, хоча і по-різному, але втрачають свій статус. Замість літератури – «філософія сучасної
людини», замість історії – теорія «кінця історії»; відношення до моральних принципів
життя – як до «гри» і «тексту», а до тексту – як можливості «показати» життя через
змішування теоретичних, моральних і художніх «штампів». Замість культури – «масова
культура». Якщо дотепер існуюче велике реалістичне мистецтво оголошується «традицією»,
«відсувається» в минуле, однак зберігає право на існування (принаймні як матеріал для
цитат), якщо релігія відкидається, ігнорується, але їй виділяється анклав, резервація,
необхідні для «користування частиною суспільства», то історія як «вчення про факти»
підлягає повному «структурному демонтажу», а іноді і детальному «зачищенню».
З точки зору англійського історика Н. Фергюсона, існують різні інтерпретації історії, і
жодна з них не постає єдино правильною. Справа в тому, що історики – не математики чи
фізики. Вони не можуть (і не повинні навіть намагатися) виводити універсальні закони
соціальної або політичної «фізики», які володіють надійною силою передбачення. Адже
суспільство складається з індивідів, кожний з яких володіє свідомістю, своєю точкою зору,
при тому перебуваючи під тиском когнітивних спотворень. Тобто їх поведінку передбачити
важче, чим поведінку «не одушевлених» рухомих атомів.
В постмодерніському мисленні, враховуючи його трансформації, деконструкція і
надалі залишається вихідною, базовою методологічною категорією. Деконструкцію не
потрібно розуміти як просту «деструкцію», як чисто негативний акт теоретичної «руйнації»
тексту, який аналізується. Деконструкція – це не демонтаж структури тексту, а демонстрація
того, що вже демонтовано. Деконструкція не означає деструкції структури твору чи надії, не
передбачає вона також і відмову від наявних структур (в даному випадку структур
особистості і причинності). Деконструкція є демонтажем старої структури з метою показати,
що її претензії на безумовний пріоритет є лише результатом людських зусиль, тому можуть
бути переглянуті. З цієї причини процес деконструкції ніяким чином не передбачає своєї
закінченості.
Специфічна роль мислителя-деконструктивіста полягає в уникненні прагнення
нав’язати тексту свої власні смислові схеми, дати йому «остаточну інтерпретацію»,
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відшукати той «момент» в тексті, де прослідковується його смислова двозначність,
внутрішня суперечливість «текстуальної аргументації». Історичне знання – відтворення в
розумі історика думки чи події, історію якої він вивчав. Істинна функція історичного
проникнення в явище полягає в тому, щоб говорити людям про теперішнє, оскільки минуле,
очевидний предмет історії, приховане в теперішньому і являє собою його частину, не відразу
помітну для «нетренованого ока» (Р. Дж. Коллінгвуд).
В американській культурі реконструкція функціонує як «трансформація дискурсивного
конфлікту», подаючи його як спосіб суто «особистісної інтерпретації» конкуруючого виразу
автономної суб’єктивності. Іншими словами, соціальне буття редукується до форми
суспільної свідомості. Про це свідчить, зокрема, деконструкція американської історії в
контексті переосмислення ролі африканського (чорношкірого) населення США. В останні
півстоліття, враховуючи зміну світоглядних імперативів в суспільній свідомості, чорношкірі
американці стали «афроамериканцями», повноправними учасниками творення історії
Сполучених Штатів.
Завдання деконструктивістського аналізу полягає в демонстрації неминучості
«помилки» будь-якого розуміння, в тому числі того, яке пропонує сам критикдеконструктивіст. На противагу цій практиці пропонується шлях вільної гри активної
інтерпретації, обмеженої лише рамками конвенції «загальної текстуальності». Подібний
підхід втраченої впевненості в смисловій визначеності аналізованого тексту відкриває перед
критиком безліч можливостей смислових значень. Зокрема, це ствердження вільної «гри
світу» без «істини і начала». Адже без встановлення їх призначення, вони не можуть
слугувати «історичними свідченнями» (Р. Дж. Коллінгвуд). А призначення в результаті
власних інтерпретацій здійснює історик, котрий переосмислює їх як деконструктивіст.
Роль вченого (критика-деконструктивіста) повинна полягати в уникненні властивого
йому, як і кожному читачу, прагнення нав’язати тексту свої смислові схеми, свою «кінцеву
інтерпретацію», єдино правильну і непогрішну. Він повинен деконструювати це «бажання
влади», яке проявляється як в ньому самому, так і в автора текста, і відшукати той «момент» в
тексті, де прослідковується його смислова двозначність, діалогічна природа, внутрішня
суперечливість. Історик, таким чином, шукає момент, коли будь-який текст почне відрізнятися
від самого себе, виходячи за межі власної системи цінностей. В історії це не просто текст, а
подія, яка відбулася і вплинула на хід соціального розвитку, або навіть змінила його.
Той, хто не критично сприймає текст або повністю підпадає під вплив домінуючого в
ньому способу аналізу подій, буквально розуміючи метафорично, образно виражений смисл,
або, частіше всього, демонструє свою історичну обмеженість. І з точки зору наявних в його
час уявлень агресивно нав’язує тексту власне розуміння смислу. В тому або іншому випадку
«наївний читач» прагне до однозначної інтерпретації тексту, до виявлення в ньому єдиного,
конкретно визначеного смислу. І тільки деконструктивіст здатен дати новий зразок, тобто
«дійсну деконструкцію тексту. Однак це не означає досягнення істини або вирішення
існуючих суперечностей. Насамперед тому, що історичні знання – це відтворення минулої
думки, оточеної оболонкою і даної в контексті думок теперішнього. Вони, виступаючи в
суперечності до неї, утримують її в площині, відмінної від їх власної.
Але для цього потрібно усвідомити і свою історичну обмеженість, і той факт, що кожна
інтерпретація є творчим актом – в силу метафоричної природи мови і подачі в її контексті
смислу матеріалу, що неминуче передбачає необхідність помилки. Вчений заперечує
«застаріле уявлення» про можливості однозначно прочитати будь-який текст або
охарактеризувати той чи інший науковий або історичний факт. Запропоноване ним
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прочитання являє собою «бесіду» автора, читача і тексту, факту, повідомлення, що виявляє
складну взаємодію авторських намірів, програмуючої риторичної структури тексту чи події і
не менш складного комплексу можливих реакцій читача. На практиці це означає
переосмислення всіх аналізованих творів або подій. Суть аналізу зводиться до виявлення
єдиного факту: «наскільки автор «володів» чи «не володів» подати події чи історичні факти.
Але і «володіння», і «неволодіння» мовою, подією, фактом, матеріалом в якості позитивної
чи негативної їх характеристики знову ж таки носить суб’єктивний характер. В такому
випадку проблема «об’єктивної істини» залишається «відкритою», що обумовлює
необхідність подальшого переосмислення, критики і деконструкції історії. Можна сказати,
що тут логіка розуму, причинно-наслідкових зв’язків заміщається «фігуральною»,
«метафоричною» логікою, яка приводить до алегоричного вирішення конфлікту і до
багатозначного, позбавленого визначеності тлумачення смислу твору або історичного факту.
Завдання мислителя-деконструктивіста полягає у виявленні «логічних глухих кутів»,
немовби первісно властивих природі мовного тексту, коли його автор думає, що відстоює
одне, а на практиці виходить щось зовсім інше. Ці «логічні глухі кути» потрібно зробити
предметом ретельного аналізу. Враховуючи дане завдання, Е. Істхоуп виділяє п’ять типів
деконструкції: 1) критика, яка ставить перед собою мету кинути виклик «реалістичному
модусу», в якому текст прагне «натуралізуватися»; 2) деконструкція як процедура для
виявлення інтердискурсивних обумовленостей дискурсу, оскільки історія, як і кожна сфера
знання (філософія, економіка, релігія тощо) виробляє свою дискурсивну практику,
«одноосібно» претендуючу на володіння «істиною», але насправді запозичує свою
аргументацію від дискурсивних практик інших сфер знання; 3) деконструкція «лівого
деконструктивізму» як проект знищення категорії тексту через виявлення дискурсивних та
інституціональних практик, котрі її підтримують; 4) американська деконструкція як набір
«аналітичних прийомів» і «критичних практик», які показують, що текст завжди
відрізняється від самого себе в процесі його критичного прочитання; 5) французька
реконструкція, котра являє собою критичний аналіз традиційних «бінарних позицій», в яких
один термін претендує на привілейоване положення, заперечуючи право на нього з боку
другого терміну, від якого він залежить. Мета аналізу полягає в тому, щоб порушити або
знищити протистояння бінарних позицій, релятивізувати їх відношення.
В процесі історичного аналізу той або інший автор, характеризуючи конкретні події або
факти, які відбулися якщо не прямо, то опосередковано, використовує вказані прийоми.
Історик в такому підході може принести велику користь «неісторику», вважає
Р. Дж. Коллінгвуд, як «професійний лісник» «необачному мандрівнику».
Сама по собі деконструкція як інструмент мислення ніколи не виступає в якості
«чисто» технічного способу аналізу, а завжди постає як своєрідний пізнавальний імператив
нової реальності. Відповідно до принципів своєї логіки деконструкція критикує «не тільки
внутрішню будову теоретичних побудов, одночасно семантичну і формальну, але і те, що їм
помилково приписується в якості їх зовнішнього існування, зовнішніх умов реалізації:
історичні форми філософії, педагогіки, економічні або політичні структури суспільства
тощо. Саме тому, що вона зачіпає основоположні структури, «матеріальні» інститути, а не
тільки дискурси або означуючі репрезентації (різні види епістем, філософем, соціологем
тощо, котрі складаються в різних суспільно-гуманітарних і природничих науках поточного
моменту), деконструкція і відрізняється завжди від простого аналізу або критики».
Метод
деконструкції –
результат
інтелектуальних
дискурсів
філософівпостмодерністів, і одночасно є закономірним етапом розвитку пізнавальних практик
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гуманітарної науки в цілому та історичної зокрема.. З позицій деконструкції можна довести,
що кожна система мислення, заснована на певних світоглядних передумовах, є виключно
риторикою переконання, спрямованою на читача. Крім того, дана риторика завжди
претендує на те, щоб бути заснованою на цілісній системі самоочевидних істин-аксіом.
А це – завжди пошук, дискусія, критика, що і являє собою творчий процес.
Для розуміння сучасної теорії і практики пізнання соціальної, культурної, історичної
реальності важливо те, що деконструкція покликана не руйнувати системи аксіом,
специфічні для кожного історичного періоду і зафіксовані в кожному тексті даної епохи, а
виявити внутрішню суперечливість будь-яких теоретичних систем. Деконструкція, таким
чином, постає важливим методологічним принципом не лише постмодерністської теорії
загалом, але відіграє визначальну роль в становленні постнекласичної науки, культури,
освіти, історії, в розкритті їх глибинного змісту.
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Найголовнішим завданням українських істориків в умовах відновлення державної
незалежності України стало створення фундаментальної, по-справжньому наукової історії
українського народу. Реалізація цього завдання включала в себе переосмислення всієї
попередньої історіографії, комплексне вивчення і нове прочитання джерел з історії України
без будь-яких ідеологічних упереджень, на засадах наукового академізму та на традиціях
національної і зарубіжної історіографії.
За 30 років незалежності України вітчизняні історики забезпечили виконання
суперважливого завдання – створення справді наукової історії України. Ця робота триває і
нині, адже важко визначити певний рубіж, його критерії, що дали б підстави стверджувати
про абсолютну завершеність і досконалість сучасної моделі історичної науки в Україні. Про
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суперечливість і проблемність процесу творення сучасної історії України свідчать
найважливіші етапи цього процесу. Підвалини діяльності українських істориків зі створення
наукової історії були закладені в останні роки перебудови.
Першим важливим здобутком українських істориків стало створення в 1995–1996 рр.
двотомника «Історія України: нове бачення» (за загальною редакцією В. Смолія). Хоч
структура обох книг, періодизація історії зовні мало чим відрізнялися від подібних
синтетичних праць радянських часів, все ж авторам удалося справді по-новому підійти до
оцінок багатьох подій української історії, особливо ХХ ст. Цей двотомник надовго став
своєрідним орієнтиром певного осмислення української історії, послужив основою для
підготовки навчального посібника «Історія України» (керівник авторського колективу
В. Смолій), що вийшов у 1997 р.
Лунали серед критиків іронічні сентенції щодо «нового бачення», але формула для
означення перших робіт з історії України, що охоплювали весь її курс від найдавніших часів
і до здобуття незалежності, була знайдена, на нашу думку, вдало. Нове бачення якраз
відповідало суті тій місії, яку довелося виконувати поколінню українських істориків початку
1990-х рр.: відмовитися від одіозних схем радянської спадщини, взяти кращі наукові
здобутки не одного покоління радянських істориків, повернути в науку імена і праці
істориків національно-демократичного спрямування і подати свій погляд на давню і сучасну
українську історію. І робота ця була виконана в дуже короткий термін.
Знаковою подією у творенні контурів нового українського гранд-наративу став
реалізований в середині 1990-х років проект українських істориків за підтримки Бюро
освітніх і культурних програм США – це тритомний «Довідник з історії України» (за
редакцією І. Підкови і Р. Шуста) та навчальні посібники Н. Яковенко «Нарис історії України
з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» і Я. Грицака «Нарис історії України: формування
модерної української нації ХІХ–ХХ ст.». У цей час українські історики активно залучаються
до участі в міжнародних проектах. За підтримки Ради міжнародних досліджень і обмінів
(IREX) було започатковано проект зі створення паралельних навчальних посібників з історії
України, Білорусі, Польщі й Литви силами національних авторів з подальшим перекладом їх
національними мовами, щоб вивести «націоналізовані» історії у ширший інтелектуальний
простір. За оцінкою Г. Касьянова, нариси Н. Яковенко (1997 р.) і Я. Грицака (1996 р.)
«намагалися «розгерметизувати» історію України, подаючи її як історію взаємодії різних
народів і націй регіону, у загальноєвропейському контексті. Це завдання їм вдалося
реалізувати, але при цьому вони все ж таки написали саме національну історію з її головною
ознакою – іманентною наявністю української нації в цій історії» [9, с. 72].
У 1998–2000 рр. було реалізовано унікальний проект – видання фундаментального
п’ятнадцятитомника «Україна крізь віки» (творчий задум та загальна редакція В. Смолія). За
оцінкою Я. Калакури, цей проект «можна розглядати як «генеральну репетицію» до
створення багатотомної історії українського народу» [7, с. 437]. Видання побудоване за
проблемно–хронологічним принципом, кожна створена книга присвячена важливій епосі або
періоду української історії (наприклад, т. 3 – «Давні слов’яни» (В. Баран), т. 4 – «Київська
Русь» (М. Котляр), т. 7 – «Українська національна революція XVII ст.» (В. Смолій,
В. Степанков), т. 10 – «Українські визвольні змагання 1917–1921 рр.» (О. Реєнт, О. Рубльов),
т. 14 – «Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.)» (В. Литвин). «Сама назва проекту –
«Україна крізь віки», – писав Г. Касьянов, – є досить промовистою. Цей проект визнано і
освячено державою, на нього були виділені бюджетні кошти, декількох його авторів по
закінченню вшановано Державною премією України… Його назву можна було поміняти на
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«України крізь віки». Оскільки єдність концепції не було дотримано, «серіал» вийшов як
набір дуже різних за інтелектуальною якістю і концептуальним спрямуванням авторських
версій окремих періодів української історії, іноді досить далеких від нормативної
історіографічної схеми» [9, с. 72].
Поява цих фундаментальних проектів («Україна крізь віки» та посібники Я. Грицака і
Н. Яковенко) свідчили, з одного боку, про поступальний процес становлення української
історичної науки на новій методологічній базі, а з іншого боку – про наявність
суперечностей в українському історіографічному просторі щодо творення нормативного
канону і спроб його оскарження. Все це свідчило про нову якість української історіографії –
національна основа, орієнтація на європейські цінності, відсутність монополії на
історіографічний канон, вільна наукова дискусія. Але за усіма суперечностями і недоліками
початкового періоду розвитку історичної науки в незалежній Україні чітко простежувався її
динамічний поступ і утвердження в європейській соціогуманітаристиці.
Дискусії, які розпочалися вже в середині 1990-х рр. щодо «нормативної
історіографічної схеми», поставили на порядок денний тему українського гранд-наративу.
Гранд-наратив трактується фахівцями як ідеологія, або система знань, норм мислення,
стандартів історієписання. Так званий «класичний» гранд-наратив визнає наявність
об’єктивних законів і причинно-наслідкових зв’язків в історії, характеризується чітко
вираженим «європоцентризмом» (визнання цивілізаційної місії старої Європи), подає історію
як безперервний лінійно–процесуальний розвиток подій, який, своєю чергою, має
телеологічний характер (історичний процес завжди характеризується певною
спрямованістю – збирання земель, утворення централізованої держави, формування
(відродження) нації і т. п.).
Першим українським оригінальним гранд-наративом фахівці вважають історичну
концепцію М. Грушевського. Узагальнивши теоретичний досвід та авторські концепції
М. Максимовича, П. Куліша, М. Костомарова, В. Антоновича, він створив досить струнку
схему вітчизняної історії («звичайна схема української історії»), основою якої стали ідеї
безперервності та телеологічності. Схема М. Грушевського протиставлялася офіційній
російській історіографії, яка завжди відкидала будь-яку ідею про самостійність української
історії. М. Грушевський легітимував ідею української незалежної держави та формування
нації. «Концепція української історії М. Грушевського, – за оцінкою І. Колесник, – мала всі
ознаки класичного гранд-наративу доби модерну. Ідея тяглості зв’язувала розрізнені періоди
й розпорошені періоди українського минулого в єдине ціле, струнку концептуальну схему:
княжа доба, литовсько-польський, козацько-гетьманський періоди, доба національного
відродження. Імпліцитно схема М. Грушевського мала телеологічний характер, себто
засадничою була ідея створення незалежної держави як результат попереднього розвитку
українського народу» [11, с. 272].
Свою, авторську концепцію української історії свого часу запропонував
інтелектуальній спільноті І. Лисяк-Рудницький, поділяючи минуле України за класичною
схемою – давня, середня і нова історія. «Українське ХІХ століття», 1780/1790–1914 рр., так
зване «довге століття» характеризувалися у його схемі відмовою української еліти від ідеї
автономії і прийняттям всеросійської державної ідеології. Звідси робиться висновок про
«постколоніальну» ідентичність українців, комплекс меншовартості, «неісторичності».
Для гранд-наративу радянської доби характерними були марксистсько–ленінська схема
української історії, ознаками якої були формаційно–класовий підхід, відновлення
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державницької схеми російської ліберальної буржуазії з ідеями «єдиної колиски», «сім’ї
братніх народів», «старшого брата» і т. п.
Творення сучасного українського гранд-наративу збіглися в часі з кризою класичного
гранд-наративу. У 1979 р. Ж.-Ф. Ліотар констатував «смерть» класичного гранд-наративу: в
умовах свободи не може бути обов’язкових норм, стандартів і схем метанарацій, реальними є
лише досвід та вільний вибір.
Увесь тридцятирічний досвід незалежної української історіографії свідчить про важкий
процес пошуку нових основ для історієписання, елементів нової схеми української історії,
компонентів сучасного гранд-наративу. Серед таких підходів можна виділити як
переважаючий – національну історію як сукупність локальних наративів, звідси інтерес до
регіональної чи локальної історії. Оформився новий напрям в історичній науці –
регіоналістика (Я. Верменич) [1, с. 284; 2]. Популярним є поліперспективний підхід до
національної історії. П. Магочій свою «Історію України» назвав «першою історією, яка
намагається змалювати розвиток всіх народів та культур, які коли-небудь існували в Україні.
Я не стану стверджувати, що попередні історії уникали всіх, хто не є етнічними українцями.
Однак здебільшого ці народи згадуються лише як чинники негативного впливу на етнічних
українців… У нашій історії росіяни, поляки, євреї, кримські татари, німці, румуни, греки
поряд з іншими, що проживають на території України, розглядаються і розуміються як
невід’ємна частина української історії, а не просто як супротивники етнічних українців у їх
власній віковій боротьбі за національне виживання» [14, с. 5–6]. А. Каппелер в «Малій історії
України» теж акцентував увагу на відмові від «ексклюзивної концентрації історії етнічних
українців», що має посилити значення політичної нації. Свого часу Я. Дашкевич
запропонував оригінальну авторську концепцію української історії, яка відходила від засад
класичного гранд-наративу. Його основною ідеєю був так званий «державний релятивізм»,
тобто чергування в історії України періодів державності та бездержавності.
Більшість сучасних українських істориків працюють і мислять у парадигмі
національно-державницького метанаративу (у традиціях національно-державницького
напряму). Синтетичні праці, узагальнюючі курси, підручники структурують «велику
історію» України, як правило, за національно-державницьким принципом. На новітньому
етапі розвитку української історіографії вкотре постало питання про сучасний український
гранд-наратив. З цією метою на сторінках «Українського історичного журналу» в 2012 р.
було започатковано дискусію на тему: «Сучасний український гранд-наратив: підходи,
концепції, реалізація». Відкрив її вступною статтею академік В. Смолій [17].
Від початку 1990-х рр. українська історіографія накопичила величезну кількість
текстів, які продукують новітнє прочитання й переосмислення національного минулого.
Роботи українських істориків заклали основи для нового якісного прориву у вітчизняній
історіографії. Але залишається багато проблем, які пов’язані з конструюванням і
репрезентацією вітчизняної історії, насамперед із перспективи європейського та світового
історичного процесів. В. Смолій перерахував найбільш спірні питання, що потребують
розв’язання: «про співвідношення соціокультурних імпульсів, розриви і континуїтет в
українській минувшині, її лінійне, нелінійне та гілчасте представлення, темпи й
інтенсивність історичного руху, регіонально-просторову, етнокультурну конфігурацію,
тектонічні розлами та вузлові перетини, або точки біфуркації, пізнавальні можливості мікрой макропідходів, побутування культурно-антропологічних, цивілізаційних і сцієнтичних
образів минулого, етноцентризм та мультикультурація і т.п.» [17, с. 4–5].
У дискусії взяли участь провідні українські історики, які опублікували в «Українському
історичному журналі» матеріали з актуальних проблем історії українського народу, а саме –
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Ясь О. (про традиції українського гранд-наративу в контексті епістемологічних взірців та
аксіологічних настанов культурних епох ХVIII ст.), Касьянов Г., Толочко О. (про
обмеженість національної історії та нові підходи при написанні синтезу історії України),
Плохій С. (про необхідність залучення української історії до світового історичного
наративу), Магочій П.-Р. (про невичерпність «національної історії», нові підходи у творенні
національних наративів), Верменич Я. (про локально-регіональні рівні вітчизняного
наративу), Віднянський С., Мартинов А. (про проблеми взаємодії гранд-наративів
національних історій в умовах процесу глобалізації). Учасники дискусії продемонстрували
своє розуміння метанаративу як інтелектуального способу або теоретично-концептуального
підходу до дослідження соціального явища.
Метанаратив, зважаючи на його значення, розцінюється як «раціонально-впорядковане
резюме» гранд-теорій дослідження, зокрема минулого українського народу. Провідні
вітчизняні і поважні зарубіжні історики запропонували класичні, некласичні, неокласичні,
посткласичні концептуальні підходи, які можуть розв’язати суперечності між значним
обсягом накопичених історичних знань і традиційними способами їхньої верифікації із
застосуванням методів діалектики й позитивізму, навіть із принципами толерантності (не
абсолютності тверджень) і розумної актуалізації (полемічності) [3, с. 4].
Сучасні проблеми творення українського гранд-наративу ускладнюються несистемною,
хаотичною політикою історичної пам’яті, що є грубим симбіозом інструменталізації історії
та вітчизняним варіантом взаємин у системі координат «історії і влади». Розколотість
українського панівного класу наклалася на гетерогенність історичної пам’яті населення
України, що утворило зручне поле для символізації змагань за владу та битв за електорат, які
знов-таки відволікали цей електорат від соціальних проблем та поступово перетворювали
гетерогенність на розколотість.
Дехто з політиків твердить, що вперше в нашій історії гранд-наратив взято під захист
держави законами Шухевича-В’ятровича, що загрожує його індоктринацією через усі
контрольовані державою канони (йдеться про так звані «декомунізаційні закони» 9 квітня
2015 р.). Втручання держави порушило внутрішню логіку гранд-наративу, яка була присутня
попри всі їхні вади, у класичному модерному та радянському метанаративах. Об’єктивна
тяглість української історії замінюється на символічну позаісторичну єдність героїв, які
борються за одвічну ідею незалежності.
Українській історичній науці, безсумнівно, потрібний державний протекціоналізм.
Інституції історичної науки, вчені-історики, громадські організації у сфері історичної пам’яті,
представлення історії у ЗМІ повинні в певній мірі фінансуватися із бюджету, знаходити
матеріальну і моральну підтримку як центральних, так і місцевих органів влади. Співпраця
істориків і влади має базуватися на паритетних засадах. Перекіс у бік адміністрування,
посилення ролі держави може суттєво нашкодити формуванню сучасного українського гранднаративу, про що застерігають вчені і громадськість. Суспільство не може скотитися знову до
тоталітаризму, нав’язування державної ідеології, єдиної версії української історії.
Андреас Каппелер – відомий дослідник української історії – у травні 2015 р. зробив
доповідь на конференції, присвяченій Україні, на тему «Затінена Росією» («In Schatten
Russlands»), яка згодом, 9 червня 2015 р., була опублікована в газеті «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» (число № 130). Заголовок досить красномовний, що адекватно відображає статус
української історії в європейському соціумі і, водночас, дає відповідь на пресловуте питання
М. фон Гагена «Чи має Україна історію?»
Події Євромайдану (2013–2014 рр.) потрапили у всі європейські ЗМІ, але Захід не
готовий був адекватно реагувати на українську ситуацію, не знаючи її передісторії.
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Європейські інтелектуали самокритично визнали, що Україна в кінці ХХ та на початку
ХХІ ст. не мала свого певного місця на когнітивній карті Європи. Навіть в 2014–2016 рр.
йшли відкриті дебати, на яких знову й знову висловлювалися сумніви щодо існування
української нації, мови та історії. У чому причини такого стану? Відповідь вкотре прозвучала
однозначна: російський фактор. «Україна затінена Росією, яка вже понад століття має перше
слово в інтерпретації історії Східної Європи, – писав А. Каппелер. – До сьогоднішнього дня
Росія не визнала українців, як окрему націю, і розглядає як частину великого російського
народу, так званого «руского мира». Таке розуміння перейняли і західні країни» [8]. Україну
в Європі весь час сприймали через «другі руки». Спочатку – через польські окуляри,
пізніше – через німецькі, коли з початком Другої світової війни Німеччина намагалася
інструменталізувати українців для своєї політики щодо Росії, а згодом – щодо Радянського
Союзу. Після Другої світової війни українці майже цілковито зникли з ментальної
географічної карти Європи. Розпочався тридцятирічний спад сприйняття України. Велику
державу Радянський Союз у Європі завжди сприймали як Росію, а її населення,зокрема й
українців, як росіян. «Історія України розчинилася в історії Росії, як було вже в ХІХ ст. Тінь
Росії накрила Україну знов», – резюмував А. Каппелер.
Навіть після розпаду СРСР Україна ще довго залишалася великою білою плямою на
ментальній географічній карті. До 1980-х років у німецькомовних країнах не було написано
майже жодної дисертації чи інших досліджень з історії України [8]. Події в Україні 2013–
2015 рр. (Євромайдан, воєнний конфлікт на Сході, російська анексія Криму) прискорили як
запізніле прощання України зі своїм радянським минулим, так і європейське прозріння:
прийшла пора, щоб Україна звільнилася від Росії і знову отримала стале місце на когнітивній
географічній карті Європи.
Такий вимушений поворот європейського соціуму до проблеми історії України
актуалізував уже майже призабуту дискусію навколо скандально відомої в 2003 р. і
наступних роках книги Л. Кучми з промовистою назвою «Україна – не Росія». Автор
виступив із рядом спірних тверджень, а тому книга викликала неоднозначну реакцію читачів
і піддавалася критиці. У 2004–2005 рр. відбулася Помаранчева революція, другий президент
України зійшов з найвищої політичної арени, а тому і його твердження «Україна – не Росія»
почали призабувати. Л. Кучма поділився своїми оригінальними поглядами на історію
України, на події ХХ ст. та близьку історію, виклав свою точку зору, чому Україна не може
бути Росією, про відмінності в національних російському і українському характерах, про
різні погляди на культурно-історичне минуле і взаємні претензії. Характерно, що власне
людські, приземлені розмірковування президента про історію відповідали у своїй переважній
більшості таким же думкам і оцінкам більшості українців, які виросли і сформувалися в
Радянському Союзі.
Це був своєрідний зріз історичної пам’яті того покоління українців, що пережило
розквіт і неминучий розпад СРСР. «Народ у пошуках імені» – це про українців, адже наш
народ і наша земля протягом історії жили й були відомі зовнішньому світу під різними
іменами. Із великим запізненням стало стверджуватися слово «українці». Причина цього, на
думку Л. Кучми, полягає у «відсутності ясної самоідентифікації»: якщо навіть сьогодні, після
того, як десятки та десятки мільйонів людей стільки років жили із записом «українці» у
паспорті, соціологи говорять про незавершеність національної самоідентифікації українців,
чого ж вимагати від людей XVIII–XIX століття» [13, с. 74–75].
Цікаві сентенції Л. Кучми щодо насаджуваної в радянські часи концепції «спільної
колиски» та «старшого брата»: «Теза про «старшого» брата була узвичаєна сталінським
Агітпропом з 1936 року, з огляду на необхідність відродження патріотизму найбільшого
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народу СРСР перед лицем німецької воєнної загрози. Тому мова йшла тільки про «старшого
брата». Інші члени родини ніяк не згадувались. Але уява людей тут–таки все домислила
сама. Якщо є старший, виходить, припускається наявність молодшого… А у нас [в Україні]
пригадували народні казки, у яких молодший брат завжди виявлявся розумнішим та
щасливішим від усіх» [13, с. 76]. Підводячи підсумки, Л. Кучма стверджував, що у Росії й
України різні історичні долі, різний національний досвід, різне самовідчуття, несхожі
культурно-мовні ситуації, принципово різні відносини з географічним та політичним
простором, неоднакова ресурсна база, різна політична вага у світі, несумірні можливості для
взаємовпливу. Книга «Україна – не Росія» неодноразово піддавалася критиці, як в Росії, так і
в Україні з різних аспектів. Далася взнаки ментальна звичка піддавати обструкції людину,
яка перестала щойно бути керівником № 1 у державі. Більше взялися за пошук міфічних
авторів: хто за Л. Кучму написав цей фоліант. Поза увагою залишилась головна авторська
ідея: на порядку денному стоїть завдання – створити «українця», небезпека не повернутися
до свого українства актуальна для мільйонів громадян України. Щоб українців знали і
поважали в Європі, щоб на Заході знали українську історію і могли чітко бачити Україну, а
не сприймати її в «тіні Росії», необхідно, щоб самі українці усвідомили себе. Невипадково
Л. Кучма цитує Івана Дзюбу: «Європейські держави створювалися без нагляду ООН,
ЮНЕСКО і навіть Європарламенту, створювались мечем і вогнем …» [13, с. 71].
Звернення президента до українців не було почуте українцями, фахові історики
відмежувалися від книги як непрофесійної, автобіографічної, суб’єктивної. Не випадково
відомий російський публіцист О. Горянін назвав казус з книгою «Україна – не Росія»
непрочитаним посланням Леоніда Кучми [4].
Так склалася історія взаємин України і Росії, що без чіткого розмежування
українського та російського історичних дискурсів неможливо ствердити власне українську
національну історію, окреслити контури гранд-наративу, вмонтувати вітчизняну історію у
європейський і світовий контекст.
Звернення Л. Кучми «Україна – не Росія» стало зовнішнім, радше політичним і
емоційним, аніж інтелектуальним викликом для українських істориків. З цього приводу
В. Потульницький зазначав, що тільки належне і доказове погодження перспектив
всесвітньої історії з особливим врахуванням історії України сприятиме знаходженню згоди
щодо трактування останньої самими українськими дослідниками. На його думку,
становлення національної свідомості та онтологізація її у цій історичній спільноті
відбувається на основі самовимірювання у двох векторах – векторі власної історії та векторі
співвідношення, зіставлення з іншими народами та державами світу [15, с. 3]. Заслуга
українських істориків полягає у тому, що, наприклад, В.Антонович «відсепарував» її від
польської, а М. Грушевський – від російської. На сучасному етапі, – вважає
В. Потульницький, – наша історія так і залишилася «на рівні сепарації, замість того, щоб
вступити у більш зрілу фазу – погодження з всесвітньою історією» [15, с. 16].
Частково ці проблеми активно розв’язують в останні роки вчені Інституту історії
України НАН України. У 2013 р. був реалізований дослідницький проект «Україна в
російському історичному дискурсі: політика, наука, освіта». Велика увага була приділена
аналізові сучасної політики Росії стосовно спільного минулого з Україною, балканськими
країнами, Балтією та Центрально-Східною Європою. Утвердження української національної
історії, за твердженням авторів проекту (Г. Касьянова, В. Смолія, О. Толочка), заперечували
не просто радянські, великою мірою делегітимізовані інтерпретації минулого, але самі
основи російської історичної схеми, як вона виникла на початку ХІХ ст. й існувала протягом
наступних двох століть [10, с. 10–11].
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Кінець 1990-х – початок 2000-х років ознаменувався наростанням конфліктів як
всередині новопосталих держав, і між ними, конфліктів, основою яких є суперечливі
моменти національних («націоналізованих») історій. Найбільш помітні є конфлікти з питань
трактування історії між Росією і Україною, Росією і Польщею та країнами Балтії, Україною і
Польщею, Вірменією та Азербайджаном, Таджикистаном і Узбекистаном, Білоруссю та
Литвою. У більшості країн пострадянського простору образ Росії й Радянського Союзу
подавався переважно у негативному контексті. Розмежуванню позицій українських і
російських істориків спричинилися вкрай напружені дискусії щодо найбільш конфліктних
тем в російсько-українських відносинах, які стосувалися переосмислення минулого під
ідеологічну і політичну кон’юнктуру.
Очевидно, що на першому плані була і є донині тема Голодомору 1932–1933 років та
відповідальності за геноцид українців з боку союзного (московського) центру. Особливо
дражливою для російських істориків і політиків є тема ОУН і УПА, участь українців у
Другій світовій (Великій Вітчизняній) війні. Залежно від актуальних комеморативних заходів
різного політичного забарвлення набували теми, пов’язані з Конотопською битвою,
І. Мазепою, Полтавською битвою, Києво-Руською спадщиною та інші. Активна позиція
українських істориків у цих «боях за історію» забезпечила до 2014–2015 рр. фактично повне
виділення українського історичного дискурсу з-під російського впливу. Каталізатором цього
болісного, бажаного і необхідного процесу стала російська агресія проти України на Донбасі
та анексія Криму. Як стверджували українські історики і політики, В. Путін завершив процес
становлення української державності, допоміг українцям позбутися відчуття
малоросійства [12].
Коли в 2015 р. російські історики (І. Данилевський, Т. Таїрова-Яковлева, О. Шубін,
В. Мироненко) видали своє чергове бачення історії України в традиційному для них
імперському дусі [19, с. 167–177; 18, с. 1–5], українські історики та публіцисти виступили
дружно, широким фронтом проти спроб подати «історію України без України»
(Г. Єфіменко), проти «історії нашвидкуруч» (С. Гірік). «Погляд на будь-яку національну
історію «ззовні» має свої переваги, – писав львівський історик О. Зайцев, – чужоземні
історики мають більше шансів піднятися над міфами і упередженнями і притаманними
кожній національній історіографії. Однак ці переваги може бути зведено нанівець, якщо
йдеться про історію держави, щодо якої в суспільстві, до якого належить історик,
сформовано образ ворога» [6]. Очевидно, що всі ті баталії навколо так званої «спільної
історії» українців і росіян завершилися. У науковому українському історичному дискурсі,
будемо сподіватися, остаточно ствердилася ідея самостійності вітчизняної історії. Ми довели
перш за все собі, що Україна – не Росія, що Україна вийшла з тіні Росії, що Україна має
власну історію.
Сучасний період розвитку української історіографії, що характеризується низкою
нових явищ – глибокою трансформацією її теоретичних і методологічних засад, переоцінкою
сфери взаємозв’язку між академічною історичною наукою і суспільством, зростання ролі
історичного знання в інтелектуальному інструментарії сучасної людини, – принципово
змінили статус і завдання історіографії. Визначення поняття «українська історіографія»
завжди мало ідеологічний підтекст та політичні відтінки. За оцінкою І. Колесник,
«малоросійська історіографія» XVIII–XIX ст. сприймалася як другорядна, вторинна щодо
офіційної російської історіографії; «нова українська історіографія» на рубежі ХІХ–ХХ ст.
була пов’язана з національною ідеєю, самосвідомістю українства; «діаспорна українська
історіографія» відчувала себе наступницею розгромленої української академічної науки;
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«українська радянська історіографія» протягом свого існування повинна була доводити
власну лояльність офіційній ідеології, прихильність принципам марксизму-ленінізму [11,
с. 58–59]. «Сучасна українська історіографія» періоду незалежної України 1991–2021 рр. має
стверджувати статус академічної науки, європейську орієнтацію, самостійність, вільну від
впливів («перспектив») чужоземних, насамперед, російської, повсякчас нагадувати Заходу,
що Україна має свою історію. За часи незалежності українська історична наука стала
інтегральною частиною світової історіографії, впевнено ввійшла до європейського і
світового наукового простору.
У сучасну інформаційну епоху, період швидкого розвитку інформаційнокомунікативних технологій, «цифрової історії» змінився й статус історика. За радянських
часів істориків вважали протагоністами ідеологічного сектору, що надавало їм престижу і
впливовості у радянській системі. Після 1991 р. професія історика перестала бути
престижною, виявляється уже не модною, попит на фахових істориків скоротився. Дуже
важко академічним історикам вписатися в «медійні історичні знання», «кліпове мислення».
Публічна історія, доступність історичних знань, можливість усіх вільно
висловлюватися на історичні теми є неодмінною ознакою інформаційного суспільства.
Реаліті – історія, виробництво популярної історії стають центральними темами сучасних масмедіа. На думку деяких істориків, спостерігається надмірність історії в медіа. Львівський
історик В. Расевич під час форуму «Дискусії про історію в ЗМІ: на шкоду чи на користь?»
(травень 2013 р., м. Львів) зазначив: «Симбіоз медіа та історії на сучасному етапі є
шкідливим – це найпростіший спосіб мобілізації електорату – не треба нічого робити, а
можна просто пишатися. І політики замість того, щоб проводити реформи, за допомогою
указів переписують історію. Це неможливо, адже ефект не тривалий, він обмежується
каденцією політика» [16].
Історія й історики відверто втягнуті у політичні процеси. Очевидною є небезпека
інструменталізації історії з політичною метою. Це – найсерйозніший виклик для сучасної
української історіографії. Чи вдасться їй зберегти свою академічну чистоту і не скотитися на
рейки політичної кон’юнктури – це нагальне питання часу.
Розширені можливості сучасного інформаційного простору України надають історикам
шанс заявити про себе не тільки як знавців минувшини, а й як публічних інтелектуалів. Це
фахівці, які мають якісну освіту і спроможні самостійно створювати цікавий культурний
продукт. Історики як публічні інтелектуали є своєрідними комунікаторами між світом
«високих» ідей та світом масової культури, масової політики, масових медіа.
Українські історики зростали разом з українською незалежністю. Мабуть справедливо
окреслив творче кредо історика-інтелектуала Я. Грицак у збірці своїх есеїв: «як історик я
відчуваю себе щасливим, що живу в часи і в країні, коли й де вирішується майбутнє Європи
і, правдоподібно, цілого світу, – і своїми текстами, у міру сил і можливостей я можу бути
причетним до цієї великої історії» [5, с. 9].
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СВІТОГЛЯДНА СУБ’ЄКТНІСТЬ І КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНИ
В КООРДИНАТАХ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ:
ВІД СОЦІОЦЕНТРИЗМУ ДО ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ
Світоглядна суб’єктність країни визначається як свобода вибору і розвитку
основоположних цінностей, які зумовлюють ідентичність країни та напрямки її розвитку.
Показана значущість філософської антропології у вигляді науки, освіти, філософської
публіцистики і філософського мистецтва для набуття світоглядної суб’єктності в
демократичному суспільстві.
Ключові слова: цивілізаційна суб’єктність, світогляд, цінності, світоглядна
суб’єктність, консолідація, філософська антропологія, соціоцентризм, людиноцентризм,
наука, освіта, філософська публіцистика, філософське мистецтво.
The subjectivity in the worldview of the country is defined as the freedom to choose and
develop the fundamental values that determine the identity of the country and the direction of its
development. The importance of philosophical anthropology in the form of science, education,
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philosophical publicism and philosophical art for the acquisition of i worldview subjectivity in a
democratic society is shown.
Key words: civilization subjectivity, worldview, values, worldview subjectivity, consolidation,
philosophical anthropology, sociocentricism, humancentricism, science, education, philosophical
publicism, philosophical art.
Не розум від книг, а книги від розуму...
Григорій Сковорода
Суб’єктність – це здатність жити своїм розумом – здатність самостійно обирати шлях
розвитку, цінності та партнерів. Така здатність може стосуватися як людини, так і країни.
Цивілізаційна суб’єктність – це cуб’єктність країни в економічному, політичному й
духовно-культурному вимірах. Така cуб’єктність потребує особливої консолідації
суспільства. Демократична і гуманістична консолідація суспільства породжує демократичну
й гуманістичну якість суб’єктності, яка може дати їй нову силу і життєздатність у світі
гібридного світового порядку. Це потребує нової якості суб’єктів реформ соціального буття.
А це, в свою чергу, може відбутися за умови нової якості їх світогляду.
Які світоглядні трансформації повинні відбутися в сучасній Україні для того, щоб її
суб’єктність була по-справжньому демократичною і гуманістичною? Хто і як може
актуалізувати їх?
Ставлячи такі питання, ми підходимо до нового, більш складного: а що таке взагалі
світоглядний вимір суб’єктності? Більше того, з’являється питання про світоглядну
суб’єктність країни як дуже важливий параметр цивілізаційної суб’єктності.
Спробуємо послідовно відповісти на всі ці питання.
Світоглядний вимір суб’єктності країни – це передусім вимір ціннісний. Цінності в
структурі світогляду сьогодні грають ключову роль, адже вони визначають вектори розвитку
і можливість єднання як для особистостей, так і для цивілізаційних спільнот. Напевно,
значення цінностей у структурі світогляду сьогодні таке ж, яке у ХІХ-ХХ столітті мали
ідеали. І якщо ідеали породжуються ідеологіями [3], до яких, враховуючи досвід
тоталітаризму, у людей ХХІ століття є певна настороженість, то цінності сприймаються
органічніше, маючи більш живу та вільну проявленість в науці, мистецтві й публіцистиці
[18]. В ідеологіях зазвичай маємо непримиренність до іншої думки і способу життя.
Мистецтво і публіцистика, які оформлюють і розвивають цінності, значно більше відкриті до
думок, способів життя і орієнтирів Іншого, навіть якщо він відноситься до іншої цивілізації.
Поняття «світоглядний вимір суб’єктності» означає актуалізованість тих чи інших
цінностей, які визначають консолідованість, активність і спрямованість країни на
цивілізаційний розвиток.
Говорячи про цінності, ми маємо на увазі духовні або моральні цінності, як називав їх
М. Шелер [20]. Моральна цінність – це те, заради чого можна і жити, і жертвувати життям.
По суті, це відповідь на питання: «Заради чого я живу?» Моральні цінності породжують
смисли і мотиви як особистісного, так і соціального буття. Саме такі цінності визначають
долі країн та союзів країн.
М. Шелер зазначає, що навіть релятивісти визнають, що серед моральних цінностей є
фундаментальні, які є сталими в потоці соціальних змін і об’єднують людей з різними
інтересами. Такі фундаментальні цінності залишаються незмінними, «переносячи мінливі
фактори в сферу умов життя, які історично варіюють» [20, с. 66]. Звідси можна зробити
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закономірне припущення, що певна сукупність моральних цінностей зумовлює ідентичність
народу країни та його еліти, яка існує від покоління до покоління, а в своїх світоглядних і
поведінкових виявах є тим, що ми називаємо національною ментальністю.
Однак сам факт наявності моральних цінностей, які об’єднують і спрямовують країну,
задаючи їй геополітичні вектори, ще не означає повноцінну її суб’єктність. Адже такі
цінності можуть бути по-перше, недостатньо гуманістичними, а, по-друге, вони можуть бути
нав’язаними ззовні. Тому виникає проблема нового рівня розвитку світоглядного виміру
суб’єктності – світоглядної суб’єктності.
Світоглядна суб’єктність країни означає свободу вибору і розвитку основоположних
цінностей, які зумовлюють ідентичність країни та напрямки її розвитку.
В демократичному суспільстві світоглядна суб’єктність формується гуманітарною елітою
країни у відкритій взаємодії з народом. В результаті актуалізуються цінності, які
поширюються в суспільстві органічно, без примусу і хворобливого «заохочення». Мова йде
про ті основоположні цінності, які стосуються не лише царини моралі, а й всього спектру
цивілізаційного розвитку. Тому ми можемо називати їх світоглядними цінностями.
Світоглядна суб’єктність постає обов’язковою умовою і параметром цивілізаційної
суб’єктності. Але якщо вона будується на основі ідеологічного протистояння, тим більше
при домінуванні однієї з ідеологій, що виражає інтереси «партії влади», то призволить до
втрати гуманістичного вияву суб’єктності в усій її цивілізаційній повноті. В ХХІ столітті це
означає послаблення суб’єктності, адже призводить до антагоністичних відносин як
всередині країни, так і з іншими країнами. Це кінець-кінцем призводить до втрати країною
своїх перспектив і деформації цивілізаційних можливостей. І жодні мобілізаційні
«підхльостування» не зможуть змінити ситуацію.
Натомість, якщо світоглядна суб’єктність є результатом вільного ціннісного діалогу,
вона сприяє посиленню цивілізаційної суб’єктності, адже діалог на цьому рівні сприяє
свободі думки у поєднанні з толерантністю, а тому веде до продуктивної інноваційності в
усіх царинах особистісного й суспільного життя.
Отже, справжню світоглядну суб’єктність країни може актуалізувати не політична
ідеологія, а філософія. Але якою повинна бути така філософія?
***
Сама постановка питання про суб’єктність, для якої потрібне єднання навколо
світоглядних цінностей, спрямовує нас говорити про особливу роль філософії, її особливий
зміст і форми прояву.
Передусім нам слід усвідомити, чому саме філософія здатна актуалізувати спільні для
країни структури світогляду, в тому числі і цінності. На відміну від релігії, яка часто-густо
стає фактором конфронтації, філософія по суті своїй спрямована на діалог, примирення,
спільний співтворчий пошук істини. Всі протилежні приклади лише підтверджують правило:
якщо всередині філософії маємо конфронтацію, боротьбу за владу під маскою боротьби за
істину, то це завжди є вихід за межі філософії. Зрозуміло, що в даному контексті ми
говоримо про філософію не як про методологію науки чи навіть інтегральну соціальну
теорію, а про філософію в її практичних вимірах – передусім у вимірах філософської
антропології [10; 12; 14] й етики та естетики у їх поєднанні, коли мовай йде про красу вчинків
та відносин [5; 15; 16].
Мова йде передусім про філософію людяності. Така філософія здатна до креативної
актуалізації й гуманізації цінностей, що й зумовлює певну якість і консолідації країни і її
суб’єктності. Під людяністю слід розуміти життєво-практичний порив, а не просто гуманізм
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як теорію чи ідеологію. І тут ми знову бачимо, що філософська антропологія є не лише
філософією людського в його наявності і буденності, і навіть не лише філософією гуманізму,
а й філософією життєвого прагнення людського до духовності й душевності в їх поєднанні –
власне філософією людяності, яка об’єднується з етикою, аксіологією, естетикою і,
одночасно, об’єднує їх [14]. Але для цього повинен бути здійснений поворот від
соціоцентризму до людиноцентризму, необхідний акцент на людській особистості як вищій
цінності, без чого навіть людяність може спотворюватись. В такому контексті поняття
«філософія людиноцентризму», запропоноване В.Г. Кременем [4] є вельми актуальним.
Цілком очевидно, що філософія людини і людяності у формі пов’язаних між собою
філософської науки і освіти спрямовує імпульс суб’єктності й консолідації у майбутнє,
натомість у іпостасі філософської публіцистики вона актуалізує суб’єктність і необхідне для
неї єднання навколо гуманістичних цінностей вже сьогодні, тут і тепер. Це зумовлено
природою науки, яка висуває нові способи усвідомлення й розв’язання проблем у понятійній
формі й похідної від неї освіти, а також природою публіцистики, що в усвідомлення й
розв’язанні проблем використовує поняття й метафори, а тому є зрозумілою сучасникам,
більше того, зачіпає їх чуттєву сферу, а тому вливає на сьогодення. Разом із тим, ми маємо в
культурі філософське мистецтво – передусім філософську прозу й поезію, які здатні
глибинно об’єднувати не лише навколо ідей гуманізму, а й практик людяності – завдяки
героям творів, які реалізують ці практики у вчинках і відносинах.
Як ці форми проявлення філософії в культурі пов’язані між собою в процесі
актуалізації світоглядної суб’єктності? Для відповіді передусім слід розглянути кожну з них,
а потім скласти їх динамічну структуру.
Суспільне єднання на рівні цінностей є можливим при певній якості науки і освіти у
суспільстві. І це передусім якість філософської науки і освіти – адже саме вони генерують не
спеціалізовані знання, формуючи на цій основі компетенції, а створюють цілісність
мислення й світогляду.
У тоталітарному й авторитарному соціумах філософська наука й освіта є
монологічними та ідеологічно одномірними, а тому цілісність світогляду, яку вони
породжують, є жорстко обмеженою.
У демократичному суспільстві філософська наука й освіта є діалогічною і вільною від
тиску будь-якої політичної ідеології. Тому цілісність світогляду особистості, яку вони
актуалізують, є динамічною і самостійною, вона не заперечує свободи мислення і дії, а й
системно розвиває їх.
Як ми побачили вище, філософська наука, як і освіта, яка основана на ній, є тим
фактором забезпечення консолідації, який спрацьовує у майбутньому, а, отже, є стратегічним
стосовно суб’єктності. Насправді, дія філософської науки, яка висуває нові методології й
концепції новою понятійною мовою може бути сприйнята лише певним, доволі вузьким
колом.
Навряд чи можна говорити про безпосередній вплив філософської науки на світоглядні
процеси у суспільстві, які забезпечують консолідацію, гуманістичність та інноваційність, –
якщо враховувати специфічність термінології, стиль викладу та її спеціалізованість. Лише з
часом філософська наука входить в більш широкий суспільний контекст за допомогою
філософської освіти, що, як і будь-яка освіта, працює на майбутнє, популяризуючи серед
молоді досягнення науки й залучаючи до розвитку її ідей та їх втілення. Отже, концепції
філософської науки, які можуть складати теоретичну основу консолідації, в більшості
випадків впливають на практику консолідації через філософську освіту.
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Що ж може вплинути на той стан світоглядної консолідації й суб’єктності, який ми
маємо сьогодні?
Це може бути лише відповідна публіцистика, яка здатна узагальнювати спільні цінності
й генерувати сенси, популяризуючи досягнення філософської науки. Отже, мова тут йде саме
про філософську публіцистику.
І якщо філософська наука створює концепції, які з часом стають основою філософської
освіти і здатна лише опосередковано вплинути на консолідаційні процеси, а філософська
освіта спрацьовує в майбутньому – через студентів і аспірантів, то філософська публіцистика
реалізується тут і тепер і дає результат, що необхідний вже сьогодні.
Філософська публіцистика – це публіцистика, що ставить важливі світоглядні
проблеми у актуальному суспільному контексті. Постановка, розв’язання й відкрите
дискусійне обговорення цих проблем – це і є реально працюючий у демократичному
суспільстві механізм консолідації, який працює тут і тепер, впливаючи на свідомість і
поведінку дорослих соціально активних людей різних професій, соціальних чи етнічних
груп; це щоденно сприяє розвитку суб’єктності країни.
Поняття «філософська публіцистика» останнім часом стає все більш популярним і,
навіть, модним. Залишаючи поки що осторонь причину цього, слід сконцентруватися на
питанні: Чим філософська публіцистика відрізняється від просто публіцистики, есеїстики і,
нарешті, від філософської есеїстики? Це питання в різних варіаціях звучить доволі часто.
Спробуємо відповісти на нього.
Слід почати з відмінності публіцистики і журналістики. Якщо журналістика – це
відображення суспільно важливих подій і думок про них авторитетних особистостей, то
публіцистика – це авторський аналіз цих подій.
Філософська ж публіцистика – це авторський аналіз причин подій і прогнозування їх
наслідків. Це визначення робить зрозумілою здатність філософської публіцистики
переживати десятиліття і навіть століття, залишаючись важливою й актуальною.
Есеїстика – це загострена присутність автора в тексті, де все обертається навколо його
Я, що обумовлює акцент не на поняттях, а на образах, метафорах. Враховуючи сказане вище,
можна припустити, що есеїстика – антонім публіцистики. Навіть проблема, піднята в есе,
стає вторинною по відношенню до представленості в ньому авторського Я. Звідси таке
значення стилю в есеїстиці; стиль є мелодика і ритміка присутності автора в тексті. Це
ріднить есеїстику і поезію.
На відміну від просто есеїстики, філософська есеїстика – це рівновага акцентів на
проблемі і авторської присутності у тексті. Тому філософська есеїстика і філософська
публіцистика досить близькі. У чому ж відмінність?
На перший погляд, філософську публіцистику відрізняє від філософської есеїстки
суспільна значущість проблеми. Але це не лише так. Філософська есеїстика неминуче
виходить за межі снобізму і авторського нарцисизму хоча б тому, що вона філософська.
Головна відмінність в іншому: якщо філософська есеїстика – монолог, то філософська
публіцистика принципово діалогічна.
Отже, філософську публіцистику можна визначити як діалогову філософську есеїстику
[18]. Великий філософський публіцист античності Сократ вів діалоги і увійшов в історію
філософії саме як ведучий діалогів, а великий теоретик філософії Г.В.Ф. Гегель у своєму
єдиному філософському публіцистичному творі «Хто мислить абстрактно?» моделює діалоги
персонажів і полемізує з невидимим опонентом.
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На відміну від журналістики чи просто публіцистики, які заради рейтингу свідомо чи
підсвідомо деконсолідують суспільство, «граючи» на конфліктах та скандалах й
маніпулюючи свідомістю, філософська публіцистика ставить екзистенціально-психологічні
та світоглядні питання, що глибинно хвилюють людину – питання самотності, відчуження,
свободи, гідності, справжньої справедливості та її імітацій, а тому дійсно об’єднує людей
навколо гуманістичних цінностей [18].
Філософська публіцистика відрізняється від просто публіцистики і, тим більше, від
політичної публіцистики не лише глибиною, а й щирістю подачі, налаштованістю на
актуалізацію особистості, а не на маніпуляцію нею, на звільнення думки і дії.
***
Зіставляючи запропоновані вище структури, можна зробити припущення, що
філософська наука в найбільшій мірі здатна виконувати консолідуючу функцію на
глобально-цивілізаційному рівні, філософська освіта має найбільший вплив на
інституційному рівні, тоді як філософська публіцистика спрацьовує на рівні міжособистісної
консолідації.
І якщо згадати вже зроблене припущення, що найбільша конфронтація в Україні
спостерігається на глобально-цивілізаційному рівні, а на інституційному і міжособистісному
рівнях вона є значно меншою і «консолідаційне оздоровлення» суспільства слід починати з
цих двох рівнів, то в сучасному українському суспільстві слід зробити наголос саме на
розвитку філософської публіцистики і філософської освіти.
Сказане не означає, що філософська наука повинна відійти на другий план. Не слід
забувати, що вона є джерелом методологічних рішень та концепцій як для філософської
освіти, так і для філософської публіцистики. Без філософської науки філософська
публіцистика втрачає стрижень, а філософська освіта – зв’язок з життям.
Разом із тим, слід усвідомлювати, що кожна з цих форм прояву філософії в культурі
«не прив’язана» до певного рівня суспільної консолідації і може по-своєму «спрацьовувати»
на інших рівнях. Так, скажімо, справжня філософська публіцистика здатна актуалізовувати
консолідацію і суб’єктність в країні не лише на міжособистісному рівні, а й на глобальноцивілізаційному й інституціальному рівнях. Адже на всіх цих рівнях працюють люди, які
мають потребу не лише в понятійно-логічному усвідомленні, а й в образно-інтуїтивному,
метафорично-чуттєвому схопленні проблем і переживанні їх розв’язання. Маємо блискучі
приклади реального впливу сучасної філософської публіцистики на утвердження й розвиток
суб’єктності країн через чітке й глибоке осмислення цінностей у творчості Д. Ная [24],
Д. Фріда [11], Д. Шерра [21].
У вітчизняній гуманітаристиці є достатньо авторів, які зробили гідний внесок у
розвиток сучасної філософської публіцистики. «Це, передусім, академік В. Шинкарук, який
залишив в своїй творчій спадщині не лише теоретичні, а й філософсько-публіцистичні твори.
В цьому річищі креативно працювали і продовжують працювати В. Андрущенко,
В. Кремень, С. Кримський, Л. Левчук, В. Малахов, Л. Сохань, В. Табачковський,
М. Попович» [18, с. 15],
Важливо усвідомити, що сучасна філософська публіцистика лише тоді актуалізує
світоглядну суб’єктність країни, якщо виступає не лише в традиційній формі журнальних
статей і книг, а виходить в соціальні мережі у вигляді коротких есе і також у вигляді
філософських радіо- і телевізійних програм [8].
Сказане породжує нові запитання. Що може спрямовувати філософську освіту й
філософську публіцистику окрім філософської науки в їх діяльності з креативної актуалізації
60

й гуманізації цінностей? Відповідаючи на це питання, ми звертаємося до феномену
філософського мистецтва.
***
Філософське мистецтво – спосіб філософствування в художній формі. Це одна з
органічних форм виявлення філософії людини. Художні образи у філософському мистецтві –
це смислообрази, однак на відміну від смислообразів есеїстичної філософії та філософської
публіцистики вони є персоналістично вираженими смислообразами – у вигляді героїв твору.
Персоналістична напруженість смислообразів доводиться тут до персоналістичного
буття смислообразів. Особистість автора в тексті філософського мистецтва «спілкується з
особистостями персонажів і разом з ними осягає всезагальні категорії буття» [10, с. 360].
Свого часу А. Камю глибоко показав наскільки тісно можуть бути пов’язані філософія і
роман, особливо якщо мова йде про екзистенціальну філософію – філософію існування
людини на межі та можливостей виходу за неї [3, с. 287 – 295].
Як ми побачили у п’ятому розділі, філософське мистецтво постає образноперсоналістичним розгортанням філософських категорій. Воно виявляється в культурі не
через понятійне виведення і доказ, а через життєве становлення – вчинки і відносини
персонажів [3, с. 360].
Як найбільше відомих представників філософського мистецтва можна назвати И. В.
Гете, Ф. М. Достоєвського, Т. Манна, Г. Гессе, А. Камю, Ж.-П. Сартра.
Якщо у філософській есеїстиці ми можемо констатувати більш глибоке
взаємопроникнення методу і системи, ніж у теоретичній філософії, то у філософському
мистецтві ми маємо їх абсолютну тотожність. Це тотожність змісту і форми як у кожному
творі, так і в художній картині світу в цілому.
Метод і система у філософському мистецтві абсолютно з’єднані через особистість
творця й особистості персонажів. Особистісне начало у філософському мистецтві
виявляється не тільки у творенні ідей, але й у творенні особистостей. Саме це обумовлює
велику життєву силу і поліфонію гармонії системи і методу у філософському мистецтві в
порівнянні з теоретичною філософією і філософською есеїстикою.
Органічна єдність системи і методу в художній картині світу приводить до того, що у
філософському мистецтві неможлива та й непотрібна методологія як щось окреме від змісту
і форми творів. Адже для свого вираження вона вимагає відсторонення від екзистенції й
образної конкретики, вимагає сугубо понятійного начала, а значить – деперсоналізації, що є
глибоко чужим філософському мистецтву.
Якщо система категорій у теоретичній філософії структурує світ і відображає його, то
художня картина світу у філософському мистецтві «вростає у світ і змінює його» [7, с. 360].
Її буття співзвучне буттю світу та особистості у світі – але не сьогоднішньому, а новому
буттю; автор у філософському мистецтві творить це нове буття.
У художній картині світу сьогодення відтворює минуле і зустрічається з майбутнім і
вічним. Ця зустріч будує цілісні і особистісно живі образи майбутнього і вічного. Тому
філософське мистецтво породжує у людини «почуття майбутнього і вічного у своєму часі»
[10, с. 367].
Більше того, створюючи персоніфіковані образи майбутнього і вічного, воно породжує
почуття особистісної причетності до майбутнього і вічного. Саме це дозволяє
філософському мистецтву усвідомлювати й виражати цінності, що здатні консолідувати
людей різних епох та народів. В результаті філософське мистецтво стоїть на певній мета61

позиції щодо філософської освіти та публіцистики, які зазвичай більше укорінені у своєму
часі й у своїй ментальності, а тому може гуманізувати їх.
Отже, з одного боку, філософське мистецтво є протилежністю філософської науки –
воно виходить за межі понятійно-категоріального мислення у мислення образне, коли
проблеми усвідомлюються і вирішуються не в концептуальних монологах автора, а в діалозі
з читачем і глядачем, більше того – в діалогах персонажів, їх вчинках і відносинах. З іншого
боку, філософське мистецтво дивним чином зближується з філософською наукою, адже
впливає і на філософську освіту, і на філософську публіцистику, формуючи їх тематику,
зумовлюючи стиль викладу. При цьому якщо філософська наука передусім структурує освіту
й публіцистику, а вже у другу чергу гуманізує їх, то філософське мистецтво ставить
першочергове завдання гуманізації.
І гуманізація ця не абстрактна, а конкретна – виявляється у діалогах персонажів, які
реалізуються у стихії мови та у стихії вчинків.
Маючи діалоговий характер, філософське мистецтво є консолідуючим за своєю суттю. І
воно органічно консолідує як саму філософію в її різноманітних формах і змістах, так і
суспільство, що оточує філософію.В результаті світоглядна суб’єктність переходить із
можливості у дійсність, задаючи цінності, які сприяють і гуманістичному, і інноваційному
розвитку країни.
***
Сучасна українська філософія (передусім філософська антропологія) у формі
філософської науки, філософської освіти, філософської публіцистики й філософського
мистецтва здатна впливати передусім не на кількісні параметри консолідаційних процесів у
суспільстві, а на їх гуманістичну якість – як, зрештою, і філософія у будь-якій країні. Чим
більш демократичними є процеси формування консолідації в України, тим більше філософія
може актуалізувати їх, долаючи і штучні, і реальні прояви конфронтації [6].
Проте як ця можливість філософії може стати її дійсністю? Для цього українська
філософія – як і філософія кожної країни – повинна відповідати деяким параметрам.
По-перше, вона повинна бути по-справжньому гуманістичною за змістом, виводячи
людину з буденного у духовний вимір з установкою на співтворчість з Іншим [7].
По-друге, вона повинна бути авторською.
По-третє, вона повинна бути діалоговою філософією.
По-четверте, вона повинна бути актуальною і при цьому не лише теоретичною, а й
практичною.
По-п’яте, вона повинна бути цілісною – органічно поєднувати різні форми прояву
філософії в культурі.
По кожному з цих параметрів в сучасній філософії в Україні є як здобутки, так і
проблеми. За часів СРСР філософія виступала служницею партії влади, була ідеологічно
заангажованою, по суті, виступаючи на боці тоталітарної держави проти особистості. З
початку 90-х років можемо констатувати поступовий «гуманістичний поворот» в українській
академічній філософії, зміну парадигми від соціоцентризму до людиноцентризму, який,
зокрема проявився в становленні філософської антропології як окремної галузі знання. В
сучасній українській філософії з’явилася жива людина – чоловічої або жіночої статі, здатна
не лише мислити, а й страждати, сподіватися, вірити, співчувати і любити. В цьому
величезна заслуга світоглядно-антрпологічної школи, яка спиралася на роботи академіка В.І.
Шинкарука, присвячені екзистенціальній проблематиці [22; 23].
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На цій основі в українській філософії сьогодні маємо доволі значні досягнення в
філософській науці та освіті. Натомість філософська есеїстика, публіцистика і філософське
мистецтво розвинуті значно меншою мірою – в тоталітарному суспільстві з якого вийшла
українська філософія, ці форми філософування були під негласною забороною – адже саме в
них можлива максимальна свобода думки и максимальний вплив на аудиторію. Тому тепер
актуально розвивати саме їх – філософська публіцистика і філософське мистецтво здатні
впливати на сучасність, чого потребує українське суспільство, занурене у кризу та гібридну
війну. Лише через філософську публіцистику й філософське мистецтво можливий перехід
від «гуманістичного повороту» до «революції людяності», якої так потребує наше
суспільство, яка охопить всі окреслені вище рівні консолідації. Тієї революції, яка з часом
повинна стати глибинною еволюцією людяності.
Отже, авторам в усіх царинах від філософської науки до мистецтва треба наполегливо
працювати, рухаючись від волі до натхнення в процесі духовного розв’язання актуальних
суперечностей людського буття і поєднуючи їх з осмисленням вічних буттєвих
суперечностей людини. В результаті будемо мати гуманістичну філософську творчість, яка
здатна консолідувати українське суспільство не на рівні гасел або абстрактних схем, а на
рівні сердець та дій.
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УКРАЇНСЬКИЙ МЕТАНАРАТИВ ТА ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ:
НОВА МОДЕЛЬ ПІЗНАННЯ
The article is devoted to the analysis of the features of the metanarrative in the Global Age.
Since the 1990s a new generation metanarrative has been associated with global history. Global
history is a polysemantic concept. It can be interpreted, on the one hand, as a new historical
ideology of a globalizing world, other, as a type of modern historical writing in the form of
transnational history and histoire croisée. If the classic metanarrative of the 19th century was
focused on the nation-state as a universal unit of historical analysis, then the metanarrative of the
21st century is perceived within the framework of horizontal historiography, the theory of
«multiple modernities». The challenge for Ukrainian historians is to comebine modern ideas and
approaches along with national traditions for writing new type metanarrative.
Keywords: metanarrative, Global Age, global history, transnational history, histoire
croisée, Ukrainian historiography, cognition model.
Метанаратив в історії
Метанаративи, великі, повні, узагальнюючі історії існували від початку й мали понад
двотисячолітню традицію, засновану на визнанні та ствердженні «духовної, моральної,
культурної вищості єгипетської, елліністичної, візантійської, ісламської, конфуціанської,
індійської, африканської та інших цивілізацій». Такий стан речей є цілком природним,
адже претензії «на культурну, модальну перевагу властиві будь-якому націоналізму та не є
монополією Заходу» [8, 32-33]. Дійсно, націоналізм і націоналістична історіографія не
являються суто європейським феноменом чи монополією країн західного ареалу.
Вважається, що відчуття націоналізму природне для будь-якої історіографії.
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Виникнення класичного метанаративу припадає на ХІХ ст., коли на європейському
континенті відбувається процес творення національних держав і світових колоніальних
імперій внаслідок встановлення економічної, технологічної та культурної вищості Європи
над іншими країнами й народами світу. Повсюди нав’язуються стереотипи європейського
мислення та стандарти історієписання як засіб ідеологічного впливу й політичного тиску. У
цей період відбувається остаточне оформлення європоцентризму (eurocentrism), що
стверджував абсолютне домінування Європи, культ національних держав (на зразок
розвинутих країн Європи), нав’язував іншим країнам європейські канони мислення й
історичного письма. Саме на ХІХ ст. припадає створення «нового націоналізму». Ідеал
метанаративу ХІХ ст. – це наратив прогресу, який був онтологічно пов’язаний із державою.
Тріумф історії як методу – це результат «романтичної революції». Дух та смак історії
принесли в літературу й історієписання романтики, котрі у своїх рицарських романах
виступали авторами численних національних історій. Ідея націєцентричної історії, котра
домінувала в європейському історієписанні ХІХ–ХХ ст., була зіперта на класичну
ньютонівську модель часопростору. Справа в тому, що в індустріальному суспільстві час
зберігає лінійний характер, проте набуває динамічності, постає як «час-стріла».
Динамічність часу в індустріальну добу розширює кордони соціального простору й
одночасно утримує його цінність та цілісність. Розвиток залізничного сполучення
породжував у суспільстві відчуття єдності. Невипадково, саме в індустріальну епоху
людина почала сприймати власне життя як біографію.
Проте на зламі ХІХ–ХХ ст. некласична геометрія М. Лобачевського та теорія
відносності А. Айнштайна порушили ньютонівську картину світу зі властивими їй
уявленнями про абсолютний характер і незалежні один від одного простір і час. У
результаті час в історієписанні є і простором. Як наслідок у ХХ ст. виникли ідея хронотопа
М. Бахтіна й концепція «місць пам’яті» П. Нора. На прикінці ХХ ст. постмодерністи взагалі
заговорили про «смерть гранд-наративу» (Ж.-Ф. Ліотар). Постіндустріальне, інформаційне
суспільство, в інтерпретації М. Кастельса, являє собою рухливу, гнучку структуру потоків
інформації та комунікацій. В інформаційно-мережевому суспільстві радикально
змінюються уявлення про час і простір, відбувається ущільнення часу, ефект імплозії.
Основною рисою часу в мережевому суспільстві вважається гнучкість, що дозволяє його
«стискати» й «розтягувати». Символом нового сприйняття соціального простору стає образ
«глобального села» М. Маклюена. Миттєва передача інформації та реагування щодо неї
руйнує лінійні уявлення про хронотоп. Відтак втрачає сенс дихотомія центр – периферія,
котрі опиняються в єдиному інформаційному просторі. Словом, просторово-часова
компресія стала віссю процесів глобалізації. При тому компресія, стиснення часу у
новітньому світі, який глобалізується, є прямим наслідком низки технологічних і
соціальних революцій ХХ ст.
Нова концепція часопростору в добу глобалізації створює сприятливі можливості й
відкриває унікальні перспективи щодо появи й якості національних, регіональних і
локальних наративів. Метанаратив упродовж ХХ ст. мав доволі драматичну історію.
Національний метанаратив, як відомо, конструювався навколо такої ключової категорії, як
«національна держава». Саме національно-державницький наратив є доробком «західного
колоніалізму та імперіалізму» [2, 405]. На рубежі ХХ–ХХІ ст. крах колоніалізму, кінець
«холодної війни», підйом ісламу, криза марксизму призвели до радикальної зміни
традиційного образу національного метанаративу.
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Яким же має бути метанаратив у рамках глобальної історії? На думку П.О’Браєна,
він мусить абстрагуватися від національних, регіональних, етнічних і релігійних
традицій, адже слід усвідомлювати «стану людини, яка впродовж тисячоліть перебувала
під дією глобальних впливів, котрі змішувалися з місцевими елементами в усіх наявних
вимірах» [8, 38].
Глобальна історія як концепт
Для розуміння задач і перспектив сучасного метанаративу важливо з’ясувати, що таке
глобальна історія. Сам термін «глобальна історія» виникає в 1990-х рр. й був запозичений
із сфери права, економіки, бізнесу та громадських рухів. Від початку в академічному
середовищі навколо глобальної історії розгорнулися дебати. Сприйняття самого концепту
було неоднозначним: чимало істориків ставилися до нього скептично, інші не сприймали
зовсім, деякі пов’язували з ним пошук нових моделей пізнання.
Обсяги літератури з предмету щорічно зростають, потоки інформації збільшуються в
геометричній прогресії. Примітно, що упродовж останніх десятиліть сформувалася ціла
когорта глобальних істориків, проте ідеологічного консенсусу між ними щодо глобальної
історії й досі немає. В історіографічних дебатах з приводу глобальної історії конкурують
самі різні інтерпретації та дефініції: її ототожнюють із «світовою», «універсальною»,
«всесвітньою» історією, чи то пов’язують з «транснаціональною», «заплутаною»,
«зв’язаною», «перехресною» історією, «новою компаративною історією», культурним
трансфером [4, 13-20].
У такій ситуації конструктивною є точка зору професора Уппсальського
університету Р.Тоштендаля, який наголошує, що глобальна історія сьогодні не
сприймається як історія світу або історія всього людства. На його думку, глобальна
історія пов’язана з такими поняттями, як «перехресна історія» (histoire croisée) і
«транснаціональна історія». Він проти ототожнення глобальної історії із
«транснаціональною» чи «наднаціональною». Транснаціональна історія, в його розумінні,
«виходить за рамки національної (державної) історії й дає можливість осмислити такі
аспекти минулого, які зазвичай перебували у затінку національної проблематики».
Цілком слушною є думка дослідника про те, що транснаціональна історія – це (різно)вид
глобальної історії. Цей тип глобальних досліджень «базується на оптимальній нормі, що
підкреслює плідність і важливість виходу за національні чи державні кордони та
ігнорування джерел державного характеру» [5, 100-101].
Як на мене, глобальна історія є інтелектуальною проекцією інформаційномережевого суспільства, тому у сучасній науковій свідомості конкурують два підходипогляди на глобальну історію: комунікаційний та інформаційний. Перший репрезентує
глобальну історію з перспективи комунікацій, тобто відтворює образи взаємодії
суспільств, культур, цивілізацій, територій, а засновником його вважається В. Макнілл.
Другий підхід презентує глобальну історію з погляду потоків інформації, у рамках
міждисциплінарного простору природничих і гуманітарних наук, таксономічних процесів
довгої тривалості поза національних, регіональних й культурних меж у сучасному світі та
проекціях минулого.
Беззаперечно, концепт «глобальна історія» / »сучасна глобальна історія» має
полісемантичний характер та розмаїтий аналітичний спектр. Його слід розглядати у
широкому і вузькому смислі слова. У широкому розумінні глобальна історія виступає як
соціальний конструкт, історична ідеологія світу, який глобалізується, та й суттєво
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відрізняється від попередніх історіографічних канонів і традицій – позитивізму,
марксизму, постмодернізму, мультикультуралізму та інших «-ізмів».
У вузькому розумінні глобальна історія постає як типи сучасного історієписання –
транснаціональна та перехресна історії. Тож глобальна історія, будучи продуктом
глобалізації, має своїм методологічним підґрунтям інтернет-революцію, а філософською
основою – планетарне мислення – маркер доби антропоцену, «віку людини» (age of man)
[7, 179].
Глобальна історія як ідеологія глобалізованого світу
Звісно, як ідеологія вона суттєво відрізняється від попередніх історичних парадигм
(геґельянство, перший і другий позитивізми, марксизм) і має певну специфіку.
По-перше, вона критично ставиться до супертеорій, загальних законів історії. На
рубежі ХХ–ХХІ ст. історики також заговорили про недостатність тотальних хронологій
історичних подій, про відмову від універсальної історичної теорії, про те, що існує не
єдина історія, а багато історій, різних за типами, ритмами та модусами. Історики
глобальної історіографії Ґ. Іґґерс і Е. Ван також констатували факт невизнання глобальною
історією історичної теорії: «Глобальна історія не передбачає наявності ясної теорії
історичного розвитку, вільного наративу; вона взагалі відмовляється від останнього як
складової спадку західного імперіалізму» [2, 425].
Отже відмова від ідеї домінування універсальних історичних законів слугує засобом
розуміння співвідношення розвитку передових країн Європи та «народів без історії».
Традиційно історики сприймали минуле як історію держав, націй, формацій, культур,
цивілізацій. Нині глобальна історія пропонує альтернативні підходи, що актуалізують ідею
горизонтальної історії, котра розкриває «логіку історії» у множині, як-то «колоніалізмів,
модернізацій, індустріальних революцій» [3, 80]. Ідея множинності історії відома у вигляді
концепції «численних модерностей» (multiple modernities) американсько-ізраїльського
соціолога Ш.Айзенштадта, котрого називають її «головним архітектором» [6].
По-друге, глобальна історія як ідеологія виступає проти культу національної держави
та радикально урівнює у просторі світової історії всі народи, етноси і країни, у тому числі
«народи без історії». Упродовж ХІХ–ХХ ст. культ національної держави домінував у
науковій програмі європоцентризму та мав агресивний вплив на історичну свідомість
«бездержавних» народів у самій Європі, котрі прагнули «підтягнути» своє минуле до
європейського зразка, конструювати локальні наративи в націєцентричному ключі.
Невипадково ХІХ ст. вважається «століттям націоналізму». Проте радикальні зміни у
суспільній свідомості та академічній сфері зумовили інше ставлення до націоналізму й
теорій націоналізму як феномену європоцентризму. Йдеться про перегляд жорстких
дефініцій, уніфікацію поняття «нація», а також визначення самоцінності різних культур та
певних соціальних груп. Примітно, що в американській історіографії під сумнівом
опинилося поняття «нації»: державні програми (стандарти, 1995 р.) із національної та
всесвітньої історії у США, зазначають Ґ. Іґґерс та Е. Ван, відмовились від уніфікованого
розуміння поняття «нація», наголошуючи на розмаїтті культур та ролі жінок і меншин в
історії, що створює нові можливості глобальних міжкультурних досліджень [2, 412].
Глобалізація створює розмаїття темпоральностей і просторів, котрі продукують
модерні образи національної історії. На відміну від історичної науки ХІХ–ХХ ст. глобальна
історія як нова історична ідеологія не абсолютизує національну державу в якості одиницю
історичного дослідження, проте не заперечує можливість створення метанаративів,
національних і локальних наративів для глобальної історії.
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По-третє, принципова відмінність глобальної історії від попередніх ідеологій полягає
у відмові від есенціалістського розуміння історії. Для попередньої доби в історії
історієписання характерним був саме есенціалістський підхід, у руслі якого поняття «цивілізація», «формація», «нація», «клас» тощо сприймалися наче історична даність, існуючі
сутності.
Заслуговує на увагу ставлення глобальних істориків до проблеми цивілізацій із
перспективи глобальної історії. Так, представник британської школи глобальних істориків
П. О’Браєн наголошує, що сам термін «цивілізація» був штучним, сформованим поколіннями європейських істориків-ерудитів – ці «сконструйовані цивілізації» (constructed
civilization) сприймалися ними як «унікальні й однорідні». Дослідник скептично ставиться
до перспектив і можливостей концепту «цивілізація», адже ця «сконструйована сутність»
культивує ідею вищості, зверхності як в історіях, так і у соціальних науках, та виступає
таким собі законодавцем стосовно ознак «цивілізацій, націй, культур, регіонів, суспільств,
співтовариств у всесвітньому вимірі аж до наших днів» [8, 24].
По-четверте, важливою рисою ідеології глобальної історії стала криза
європоцентризму. На практиці це означає відмову від гегемонії та нав’язування «іншим»
європейського типу історичного письма й визнання рівнозначності різних історіографічних
традицій і видів історієписання, як-от китайське, ісламське, східноазіатське, індійське,
африканське та ін. Завдяки постколоніальній критиці всі типи історичного письма
вважаються самодостатніми, самоцінними, а їх використання – запобіжником рецидивів
неоколоніалізму у глобальній історії.
По-п’яте, ще одна ознака нової історичної ідеології – «емпіричний поворот» в історії. На
думку німецького дослідника Юрґена Остергаммеля, цей поворот означає відхід від
історіософських схем, супертеорій та історичних фантазій [9]. Водночас «емпіричний поворот» в
історії не передбачає відмову від теорії взагалі. Актуальними для глобальних істориків видаються
«теорії середнього рівня» (middle-range theory). Це поняття запропонував Роберт Мертон у 1947 р.
Cенс такого підходу полягає в тому, що надмірна генералізація та узагальнення поступаються
процедурам історичного аналізу, коли емпіричні узагальнення перевіряються на практиці. Адже
методологічний базис глобальних історичних досліджень становлять саме теорії середнього рівня:
світ-системний аналіз (І. Валлерстайн, А. Франк), який, до речі, нині піддається критиці за
надмірний детерміністський, економоцентричний, редукціоністський характер; теорії
модернізації, котрі, незважаючи на кризу марксизму, вижили і змінили форми репрезентації;
принципи постколоніальної критики (орієнталізм Е. Саїда, мультикультуралізм / subaltern studies
Д. Чакрабарті та ін.) [1]. Засадничим принципом ідеології глобальної історії є принцип
міжсистемної і внутрішньосистемної взаємодії (І. Іонов). У цілому, глобальна історія як ідеологія
та новий напрям в науці ХХІ ст. цілком вписуються в методологічний фрейм постнекласичної
науки.
Типи глобальних досліджень
На практиці глобальна історія презентує й нові типи історієписання, як-от
транснаціональна історія та перехресна історія. Термін «транснаціональний» утвердився в
американській історії у 1990-х рр. Прибічники англосаксонської традиції пов’язували
транснаціональну історію з масштабними процесами, великими структурними моделями,
потоками. ЇЇ предмет становить: 1. глобальна історія товарів (цукор, чай, кава, срібло,
опіум, бавовна, шовк тощо); 2. економічна діяльність (банківська справа, торгівля, промисловість, транспорт); 3. соціальні та міжособисті відносини; 4. загальні теми, як-от
політика, військова справа, а також наука; 5. глобальна біографія, котра містить вивчення
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життєвих світів людини (наприклад, біографії римського раба та китайської наложниці
доповнюють глобальну історію рабства й сексуальної експлуатації). Отже
транснаціональна історія виходить за певні національно-державні й територіальні рамки.
Вона також має свою структуру: географії, хронології, теоретична базу, «із запозиченням
методів природничих і соціальних наук» [8, 36-38].
По-різному історики окреслюють хронологічний контур транснаціональних
досліджень. Дехто пов’язує транснаціональну історію з сучасністю або близьким минулим,
ХІХ–ХХ ст. Інші розширюють її хронологічні межі до пізнього середньовіччя та ранньомодерного періоду, зокрема історичного відрізку, що передував промисловій революції.
Різновидом глобальної історії поряд із транснаціональною виступає «перехресна»
історія. Вона має чимало синонімів: французькою це histoire croisée, англійською entangled
history – заплутана історія, а також cоnnеcted history – зв’язана історія. Думаю, усі ці
поняття сприймаються та використовуються як синоніми, і у цьому немає конфлікту, адже
всі вони дуже близькі за змістом, а нюанси й відмінності пояснюються прагматичними
цілями конкретного дослідника.
Зазначимо, що «перехресна історія» як концепт та історична перспектива виникають і
поширюються у колі європейських дослідників. Вона здебільшого орієнтована на мережі
міжкультурних зв’язків, взаємовпливи, обміни, міграції і виступає засобом критики
ідеології європоцентризму. Більш того саме перехресна історія є експериментальним
майданчиком при конструюванні метанаративів нового покоління в рамках глобальної
історії. Вона щонайбільше корелюється з методологією горизонтальної історіографії, що
набуває популярності в добу глобалізації. Мережі культурних, політичних економічних,
духовних зв’язків, а також процеси зіткнень, взаємодії, конкуренції і співпраці – усе це
разом становить сучасний набір тем і сюжетів глобальних, національних та локальних
студій істориків у глобалізованому світі.
З перспективи «перехресної» історії можливо сприймати й українське минуле.
Українські землі-території споконвічно перебували на перехресті торгівельних,
культурних зв’язків та міграційних потоків з цивілізованого Півдня на дику Північ, з
багатого азійськими товарами та культурними традиціями Сходу до Заходу, де
європейські країни набували темпів розвитку й розкручували маховик економічної,
ідеологічної, технологічної експансії. Поліетнічність населення, мовна свобода,
прозорість культурних кордонів, толерантне ставлення українців до інших релігійних
конфесій створювало ґрунт для взаємодії й співпраці з сусідніми етносами, народами,
країнами. Зміна на українських територіях форм політичного правління (князівських
федерацій, монархій, імперій), економічних устоїв та місцевих еліт також є елементом
перехресної історії.
На нашу думку, саме модель перехресної історії є засобом інтеграції української
минулого у глобальний історичний контекст. Така модель надає національному
метанаративу риси інклюзивності, цілісності й визначає перспективи вітчизняного
історієписання найближчих часів.
Нова модель пізнання
У підсумках констатуємо, що класичний великий наратив традиційно базувався на
усіляких хронологіях, генеалогіях, монолінійній моделі розвитку, що була зіперта на
історичні закони. У фокусі уваги істориків знаходилася національна держава – визначальна одиниця історичного аналізу. На межі ХХ – ХХІ ст. змінюються стандарти
професійного історієписання й виникають наративи нового покоління.
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Метанаратив доби глобалізації, по-перше, орієнтований на горизонтальні конфігурації. Отже традиційні в історіографії моделі по вертикалі (у часі) доповнюються
новими моделями горизонтальної (у просторі) історіографії. Так, принципи горизонтальноінтегративної методології у сучасній історіографії реактуалізує концепція численних
модерностей Ш. Айзенштадта. У новій пізнавальній моделі глобальних історичних
досліджень категорії, котрі відображають логіку й поступ історії, постають у множині,
тобто у вигляді модернізацій, індустріальних революцій, колоніалізмів, воєн, революцій.
Концепція «множинності сучасностей» поєднується з такими глобальними викликами
нинішньої епохи, як-от проблеми навколишнього середовища, голод, права людини
По-друге, для метанаратива у глобальній історії характерна відмова від національної
держави як універсальної й єдиної одиниці історичного аналізу, що означає визнання
самобутності й самоцінності власної історії.
По-третє, нова модель метанаративу передбачає глобальний підхід у вигляді
транснаціональної та перехресної історій. Вони фіксують численні історичні потоки, мережі, слугують ключем щодо переосмислення точки перетину минулого й теперішнього,
історії та соціальної реальності.
По-четверте, важлива риса метенаративу на полях глобальної історії є поєднання
сучасних підходів із національними традиціями історієписання. Важлива опція –
динамічне реагування на виклики нових термінів, ідей-концептів, теорій, їх верифікація
на матеріалах близького й віддаленого минулого своєї країни.
По-п’яте, перспективи й водночас ризики написання метанаративів у глобальній
історії зумовлені тим, що вони пишуться на національних мовах та для національної
аудиторії. У ситуації глобалізації науки і професії історика дієвим інструментом пізнання
й комунікації виступає діалог академічних культур та національних історіографій.
Яка ситуація з метанаративом в українській історіографії? Україна, як й інші
держави Центрально-Східної Європи, також орієнтована на створення переконливого
національного наративу. Ключовим пунктом націоналістичної програми українства
залишається ідея незалежної держави. Безумовно, націоналістична історіографія в
Україні потрібна нинішнім українським елітам, адже вона слугує засобом підтримки
національного й політичного престижу нашої країни у глобалізованому світі. Безперечно,
українська націоналістична історіографія відчуває нові виклики та прагне до змін: вона
мусить подовжити, розширити хронологічні межі української історії в давнину, подати
історично обґрунтовану просторово-територіальну експозицію вітчизняного минулого,
орієнтуватися на збалансований опис відносин України з сусідніми країнами та народами.
Нині перед українськими істориками постала низка завдань: 1. входження до
співтовариства глобальних істориків; 2. рецепція новітніх глобальних ідей; 3. розгортання
емпіричних глобальних досліджень; 4. пошук нових ідей, концептів, методів у поєднанні
з вітчизняними історіографічними традиціями; 5. створення українського метанаративу у
вигляді реконструкції процесів взаємодії людей, культур, традицій, політичних і
соціальних рухів, релігійних, етнічних, національних ідентичностей, трансфер
технологій, ідей, товарів, опис різних форм модернізації.
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КОНЦЕПТ «УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ»
ЯК СЕНСОВО-ЗМІСТОВНА УМОВА ЄДНОСТІ І ПОРОЗУМІННЯ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР
Актуальність.
У зв’язку із сучасними культурно-історичними (трансформація глобальної
політично/економічно/цивілізаційної шахівниці), подійно-буттєвими (загарбницька війна
російської федерації проти України з метою повернути Україну як ресурсну базу в кордони
кремлівської імперії) та світоглядними обставинами (інформаційна доба та ворожа
пропаганда спрямована на вилучення із свідомості українців буттійно-державницьких
переконань) надактуальною в Україні стає тема пошуку джерел та підстав
єдності/згуртованості/порозуміння мешканців з урахуванням їхніх доволі розмаїтих
світоглядних уявлень.
Ступінь наукової розробки.
Тож і українським релігієзнавцям постійно доводиться інтенсивно включатись в процес
аналітичного, текстуального, інтелектуального та публічного пошуку алгоритмів
поєднання/зшивання/узгодження (залежно від світоглядної позиції артикулятора тематики)
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громадянської свідомості за віссю релігійної та конфесійної ідентичності. Тому серед
найсвіжіших науково-релігієзнавчих праць, присвячених цій тематиці 4, декілька колективних
наукових монографій Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Так само співробітники відділення
користуються великим попитом як авторитетні спікери громадянсько-експертних обговорень й
інтелектуально-публічних пошуків дієвих рецептур досягнення суспільної злагоди. Зокрема 15
березня 2021 року відбувалося організоване Інститутом Громадянського Суспільства онлайнобговорення теми «Релігійно-конфесійне різноманіття та згуртованість суспільства» 5. Серед
спікерів – відомі громадські діячі, політики, дисиденти та колишні в’язні авторитарних
окупаційних режимів, науковці-гуманітарії. У цьому експертному обговоренні взяли участь:
Арсен Зінченко, український історик, громадський діяч, народний депутат І скликання, доктор
історичних наук, професор; Liudmyla Fylypovych, доктор філософських наук, професор;
провідний науковий співробітник відділу релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України, віце-президент Української асоціації релігієзнавців (УАР);
Иосиф Зисельс, український громадський діяч, дисидент радянських часів, діяч українського
єврейського руху, виконавчий спів-президент Ваад України, виконавчий віце-президент
Конгресу національних громад України, учасник Ініціативної групи «Першого грудня».; Рефат
Чубаров, український кримськотатарський політик і громадський діяч, Народний депутат
України III–V скликань, та чинний депутат VIII скликання, Голова Меджлісу
кримськотатарського народу (з листопада 2013), заступник Голови Ради представників
кримськотатарського народу; Ігор Козловський, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Дійсний член
Наукового товариства імені Шевченка в Україні, член PEN Україна, учасник Ініціативної
групи «Першого грудня», Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних
духовних стосунків, президент громадської організації «Центр Діскавері», керівник
Міжнародного центру християнсько-мусульманського діалогу і співпраці, віце-президент
Українського центру ісламознавчих досліджень; в’язень сумління у т.зв. ДНР.
А ось 18 березня вже відбувається наступний науково-експертний захід, до якого
залучають наших релігієзнавців (проф. Людмилу Филипович та Ігоря Козловського) до
обговорення суміжної тематики: Організована НАДУ Презентація аналітичного дослідження
«Релігійна безпека на тимчасово окупованих територіях: стратегії та рішення для країн
східного партнерства».
Такий попит на фахівців-релігієзнавців у нашій нестабільній ситуації зумовлено тим,
що релігія традиційно була засобом суспільної інтеграції та продуцентом алгоритмів єднання
на засадах любові до ближнього й слідуванню Божих заповідей, але, водночас, могла стати
приводом до суспільного роз’єднання й використовуватись для сіяння ворожнечі.
Між іншим тематика особливостей комунікативного конструювання соціального
діалогу в релігійному дискурсі є актуальною та обговорюваною і в колах українських
соціальних психологів 6, які наполягають, що і зміст комунікації впливає на вибір

«Русский мир» Кирила не для України. Збірка наукових статей / Ред. кол.: А. Колодний та ін. Київ : УАР,
2014. 343 с.; Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних вимірах: український контекст. Кол.
Монографія // за ред проф. А.Колодного, Л.Филипович, А.Арістової. Київ: УАР, 2021. 348 с.; Релігійна
безпека/небезпека України: збірник наукових праць і матеріалів / За ред. А. Колодного. Київ : УАР, 2019.
5
https://www.facebook.com/csi.org.ua/videos/2880862728901038
6
Розділ 5. Особливості комунікативного конструювання соціального діалогу в релігійному дискурсі
(О. Г. Цукур). Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник, Н. О.
Довгань, В. М. Духневич, О. В. Івачевська, І. В. Петренко, З. Ф. Сіверс, О. Г. Цукур] ; за наук. ред.
4
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комунікативної стратегії, і комунікативна мета може бути відмінною (конвенціоналізація,
конфліктологізація, маніпуляція), що також впливатиме на інтерпретації та позиції кожного з
комунікаторів.
Щодо передумов застосування концепту «Український світ», то наявною є ситуація,
коли і сам цей термін вже тривалий час інтенсивно застосовується у широкому спектрі
наукової літератури та публічній риториці, і сам феномен, цим терміном означуваний, не
піддається сумніву, хіба спробам спростування представниками «Русскоміровської»
імперської пропаганди. Найочевиднішим випадком спроби заперечити і спростувати
буттєвість феномену, позначуваного терміном «Український світ», власне і є сучасна
гібридна війна Російської федерації із загарбання України. Агресивними є бойові дії на
різних фронтах, включно з інформаційним, де застосовується ідеологічно-пропагандистська
зброя, а метою речників «русскоміровської» парадигми є насадити переконання, що ніякого
Українського світу, відмінного від «окраінной тєріторії Русского міра», не існує.
Нагадаємо, що підставою до застосування концепту «Український світ»
(специфікований українськістю «певний світ» – виокремлений сегмент глобального світу) є
щонайперше спільнотна ідентичність. І ця спільнотна ідентичність водночас є ознакою
бутійної належності певному історично-культурно проявленому та спільно засвідченому
свідомістю співпричетних осіб актуалізованому локусу життя. І то природно, що така
яскравіше означується у протистоянні іншим спільнотним ідентичностям, бо, як про те
говорить Євген Бистрицький, «Рішучість відстоювання власного культурного світу, або
життєвого світу, навіть ціною власного життя, вказує на ще глибший екзистенціал
ідентичності. Йдеться про культурний апріоризм турботи про власну ідентичність, із
втратою якої втрачається смисл не тільки колективного, а й індивідуального буття ― власна
автентичність… Готовність «імунної системи» ідентичності стати на захист життєвого світу
останньої потребує лише реальної об’єктивації небезпеки ― насамперед загрози з боку
Іншого/Чужого. Острах Іншого з’являється тоді, коли постає небезпека руйнування власної
ідентичності, на яку вказують очевидні загрозливі дії, у тому числі відповідна підготовча
риторика мас-медійної пропаґанди» 7.
Саме через те нам сьогодні найзручніше визначати «Український світ» у співставленні із
«Русскім міром», який є агресивним експансивним екзистенційним конкурентом на наш буттєвий
локус, тож саме від його історіографічно-ідеологічних зазіхань мусимо захищати власні
світоглядні обрії та ключові парадигми. А для цього їх варто означити, маркувати «своє» й
встановити кордони «Українського світу» як нашої світоглядно розгорнутої домівки.
Також нам неодноразово доводиться стикатись із «глобально-універсальною», як ми її
називаємо, позицією, за якої постулюється неспростовна значимість саме універсальних
цінностей та світоглядної оптики, яка нехтує особливими спільнотними ідентичностями на
користь «загальнолюдської всевмістності» та якоїсь стерильно-уніфікованої людини. Але ж
людини взагалі, як і людства цілком - не існує. В історичних суспільних життєвих
обставинах діють люди з притаманними їм, залежно від історично-культурно-цивілізаційних
належностей, спільнотними та індивідуальними ідентичностями. Тож, як висновує у вище
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згадуваній статті Євген Бистрицький, «Універсальність права чи моралі, ґлобальність
цивілізаційних благ не здатні замістити буттєву належність до і залежність людини від
завжди унікального культурного світу тієї чи тієї спільноти. Понад те, звична методологія
універсалізму використовується пропонентами так званих великих культур, тобто культур
економічно чи військово впливових націй, для нівелювання значень «менших культур». Як
приклад ми бачимо це у просуванні виняткових прав «русского мира», щоденно
нав’язуваному російською пропаґандистською машиною» 8.
Звідси зрозуміло, що українські філософи та релігієзнавці мають зосереджуватись на
концепті «Український світ», закріплюючи сенсово-змістовні його характеристики. Це є
водночас їхньою фаховою відповіддю на спроби сфальшувати дійсність і спростувати світ, у
якому ми всі живемо. Саме тому ми приділяли значної уваги цій тематиці та систематично
застосовували концепт «Український світ», осмислюючи міжконфесійний діалог та релігійну й
конфесійну ідентичність українців. Інтелектуальним локомотивом релігієзнавчого
формулювання «Українського світу» є заслужений діяч науки України професор Анатолій
Колодний 9. Саме завдяки його невтомній координації академічні українські релігієзнавці
зосереджувались на постійному і систематичному аналізі емпіричних показників особливостей
функціонального впливу різних конфесій в межах та з метою консолідації Українського світу.
Аналізуючи впродовж тривалого часу міжконфесійний діалог в сучасній Україні ми
з’ясували, що хоча «єдність» часто постулюється деяким ідеальним/бажаним/належним
станом людства/церкви/світу, ефективність пошуку «єдності» часто є сумнівною. Натомість
дійсні обставини (включно з поліконфесійністю релігійної палітри України) спонукають
спершу задатись питанням про достатні умови для порозуміння наявних в сучасній Україні
конфесій. Так зокрема ми визначили 10 наступні належні передумови для міжконфесійного
порозуміння: 1) (екзистенційні) є свідомі суб’єкти, 2) (онтологічні) що перебувають в одній
дійсності, а, отже, 3) (предметні) переживають спільні контекстуально визначені проблеми;
4) (телеологічні) мають спільну мету, якої 5) (вольові) прагнуть досягти в процесі діалогу;
6) (емпіричні) учасники поділяють той самий контекст; 7) (аргументативні) згідно з яким
аргументують власне визначення проблеми та шляхів її вирішення; 8) (метафізичні)
виходять із взаємонесуперечних парадигм; 9) (аксіологічні) спираються на ті самі чи ж
сумісні світоглядні цінності, та 10) (футурологічні) формулюють єдиний, відкритий у
майбутнє, дискурс.
Помітно, що значна частина передумов порозуміння стосується світоглядних
параметрів, застосовуваних суб’єктами діалогу. Тобто порозуміння, яке має передувати
«єдності» (якщо ця «єдність» не є тоталітарною «єдиноістинністю» якоїсь шовіністично
утверджуваної «найвеличнішою» окремої парадигми), пов’язане із узгодженням розуміння
буттєвого контексту у спільних (взаємовизначених) світоглядних координатах
суб’єктами, що перебувають у спільній дійсності.
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Мета статті.
Метою статті є проаналізувати чи може концепт «Український світ» в релігійному
вимірі застосовуватись як сенсово-змістовна умова єдності чи ж лише як адекватна підстава
для порозуміння різноконфесійних суб’єктів.
Основний виклад.
Тема єдності є доволі дражливою в гуманітаристиці та суспільствознавстві. Адже
наявність різних суб’єктів передбачає, що кожен з них ідентифікується як за спільними з
групою певних осіб ознаками, так і за відмінними від іншої групи характеристиками. Тобто,
коли ми торкаємось теми єдності, то мусимо визначитись попередньо щодо підстав для
об’єднання та кордонів, за якими певна єдність втрачає сенс, адже ця підстава для
об’єднання стає неактуальною, нівелюється чи й спростовується. Тому варто починати
міркування з умов для порозуміння, бо підстави якоїсь єдності можна відшукати лише в
процесі діалогу між суб’єктами, що порозумілись.
Так само дражливою стає тема суспільної єдності без схвалених Богом підстав для
об’єднання з релігійної позиції – нагадаємо наратив Вавилонської вежі, коли люди,
володіючи спільною мовою, вирішили збудувати вежу, аби зрівнятись з богами. Між іншим,
ця легенда також дає нам підказку щодо того, що необхідною умовою суспільного
об’єднання є спільна (взаємозрозуміла) мова – певна когнітивна система, яка забезпечує
різних суб’єктів адекватним дійсності знаряддям орієнтування у світі та засобом
порозуміння.
Отже, для порозуміння, вкрай необхідного для пошуку підстав до єдності між різними,
зокрема й різноконфесійними, суб’єктами, потрібною є щонайменше: 1) спільна дійсність;
2) спільна або ж взаємозрозуміла та адекватно визначена система когнітивних
ідентифікаторів, яка б дозволяла цю спільну дійсність описати й систематизувати у певну
світоглядну картину. Останнє є доволі важким завданням через поліфонію світоглядних
пропозицій сучасного світу, артикульовану й у сучасній Україні, тож коректніше буде не
домагатись якоїсь спільної єдиноправильної картини світу, а говорити про світоглядні
сенсово-змістовні умови (система світоглядних координат) для артикуляції несуперечних
уявлень про дійсність в межах одного буттійного локусу. Важливо, щоб спільно
використовувана
система
світоглядних
координат,
в
яких
формулюється
спільна/взаємовизнана/несуперечна картина світу, забезпечувала наявних суб’єктів засобами
для їхнього самовизначення згідно з дійсністю.
Відразу наголосимо, що релігійний вимір чи й теологічне витлумачення «єдності» є
вкрай складними. Чи здатна релігія об’єднати людей? Звичайно! І у цьому сенсі ми говоримо
про Християнство, Іслам чи Буддизм як світові релігії, що забезпечують спільними
метафізично-екзистенційними параметрами та взірцевими наративами цілі цивілізаційні
потоки людства. Також національні релігії сприяли національній консолідації. Власне цілий
етнорелігієгенез є процесом консолідації людських спільнот на підставі спільного
проживання в одному буттійному локусі та формулювання і сповідування спільного
уявлення про світ з його сакральним виміром та відповідним місцем й призначенням в ньому
людини.
Та сутність світової релігії полягає у забезпеченні світоглядних умов для єдності
людства у глобальному масштабі, адже географічні, історичні чи й національні кордони й
ідентифікатори виявляються неважливими чи легкоздоланними Богом-Абсолютом, що
перебуває за межами земної конкретики як Творець світу загалом (Христиняство, Іслам). Для
світових монотеїстичних релігій Бог (чи істина) Один, світ, ним створений – один, людство,
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що може сповідувати віру в Нього – є єдиним. У цьому сенсі можна проєктувати якусь
потенційну єдність людства поза і понад конкретними контекстуальними умовами життя
людей. У цьому ж сенсі можна говорити про єдність Христової Церкви як проєктивної поза
конкретну контекстуальну умовність спільноти співвірців у Єдиного Бога – послідовників
Христа, що перебуваючи у різноманітних швидкомінливих життєвих контекстах, є
артикуляторами християнських цінностей й утверджувачувачами незмінного сенсу
християнського наративу.
Однак релігієзнавці добре розуміють, що об’єднувальна, консолідуюча, інтегративна
функція релігії збалансовується роз’єднувальною, дезінтегративною, відцентрововаріатизуючою, адже попри те, що Бог один, людських уявлень про нього щонайменше
стільки, скільки існує релігій. А людських інтерпретацій того, яким є призначення та
завдання людини у світі, Єдиним Богом створеному, стільки, скільки існує різних конфесій.
Припускаємо, з точки зору Єдиного Бога можна говорити про єдність людства як
органічної сукупності цілого спектру різнокультурноісторично проявлених суб’єктних
варіацій Ним створеної людини. Так само і з теологічної позиції доречно говорити про
єдність Церкви на позначення єдності співвірців («Щоб усі були одно» як Єдиний Христос),
які сповідують спільний віроповчальний дискурс в найрізноманітніших буттійних
контекстах. Зрештою, і з християнсько-теологічної позиції Єдине Слово Боже артикулюється
всеохопним розмаїттям контекстуального Його проявлення, і будучи сенсово тим самим
Словом у своїй значеннєвій повноті, висловлюється безліччю змістовних Його варіацій.
Водночас варіативність конфесійних віроповчань та історія їхнього постання навіть в
одній світовій релігії (наприклад, Християнстві) засвідчує, що немає в конкретних земних
умовах більш непридатної для об’єднання теми, як «єдність» без чітко окресленої та
зрозумілої усім співрозмовникам підстави для об’єднання. Зазвичай у сучасній суспільній
практиці започатковує тему «єдності» саме той, хто вважає свої пропозиції такої
єдиноістинними. Але людина обмежена кордонами свого існування й засобами розуміння
дійсності. І нехтувати задля пошуків якоїсь ефемерної «єдності» історично-культурною
специфікою, спільнотно здобутим емпіричним досвідом, зафіксованим культурою і
традиціями, чи дійсними подійними, політичними, світоглядними, ідентифікаційними
обставинами - є небезпечно. Особливо, коли немає чіткого розуміння щодо мети об’єднання
(заради чого?) та суб’єктів інтересів, які таку окреслюють.
Тому ми і вказували в наших міркуваннях щодо доцільності і доречність
міжконфесійного порозуміння, що є теми, які в різних подійно-бутійних контекстах залежно
від суб’єктів, що їх обговорюють, можуть спричиняти іноді й до небезпечних наслідків. Так
конфліктогенними темами в міжконфесійній комунікації одного буттєвого локусу можуть
стати: 1) уявлення про Бога між представниками різних релігій; 2) історіографічний дискурс,
якщо для різних конфесій такі є взаємозаперечними; 3) емпіричні дані, якщо вони
тлумачаться у взаємовиключних ціннісно-смислових універсумах; 4) життєві обставини,
якщо вони вимірюються ворогуючими сторонами. Уникнути перетворення діалогу на сварку
чи авторитарний примус до тотального утвердження зверхності окремого суб’єкта (з його
баченням ситуації та підстави для «єдності») можна, систематично регламентуючи перебіг
діалогу розумно визначеними правилами та спрямовуючи співрозмовників до щирого
порозуміння згідно з правдою та на користь Богові й конкретноконтекстуальному локусу
світу.
Саме тому варто міркувати про окреслення такого конкретноконтекстуального
локусу світу як умови для порозуміння різних суб’єктів. І концепт «Український світ» є
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відповідною когнітивною підставою чи світоглядно-бутійною (темпорально-історично
синхронізованою на засвоєне/теперішнє/пропоноване) рамкою для порозуміння
різноконфесійних суб’єктів, що співпричетно вміщені в одну дискурсивно систематизовану
українську дійсність. Між іншим, традиційна конфесійна варіативність України за провідної
ролі впродовж останнього тисячоліття християнської парадигми, контекстуально
артикульованої в Руський (Київський)/Український світоглядний обрій, дає емпіричні
аргументи стверджувати, що саме концепт «Український світ» є вдалою рамковокогнітивною підставою для пошуку порозуміння різноконфесійних суб’єктів, позначених
«українська» (церква, конфесія, громада). Звідси й систематичні згадки про спільну духовноісторичну спадщину ПЦУ та УГКЦ («Християнство Володимирового Хрещення», «Київська
духовна традиція»), яка є витоковою і змістовно-місткою, однак не вичерпаною якоюсь
однією сучасною конфесійною інституцією.
Власне застосування концепту «Український світ» дає нам змогу охопити цілу розмаїту
палітру конфесійних ідентичностей та духовно-світоглядних історичних і сучасних
суб’єктних (інституалізованих) виявів, що можуть бути вміщеними в історичному,
традиційному та світоглядному вимірі до розгортання та є співпричетними до витворення
того сегменту світу, який ми називаємо Україною. Сенсово-змістовні параметри концепту
«Український світ» формують належну світоглядну систему координат, у яких співпричетно
самовизначаються ці різноконфесійні суб’єкти. А для порозуміння вкрай важливо, щоб
різноконфесійні суб’єкти, які перебувають в одній дійсності та в тих самих обставинах,
визначали таку у спільній системі світоглядних координат.
То що ж конкретно мається на увазі, коли ми говоримо про «Український світ» в його
сенсово-змістовному наповненні? Щонайперше – це когнітивний ідентифікатор локусу буття
тих, хто самоусвідомлюється причетно до України, хто почувається відповідально та
відповідно носієві позначника «український/а». Це той сегмент глобального світу, що
артикулюється українською мовою (когнітивна система світорозуміння), висловлюється
українськими наративами (вісь історіографічної парадигми включно з героїкою) в
українському ціннісно-смисловому універсумі (аксіологічно-метафізичні параметри).
Раніше ми вже пропонували застосовувати когнітивний ідентифікатор «Український
світ» на позначення висловленого українською історіографією засобами української мовиментальності-культури-традицій
в
українському
ціннісно-смисловому
універсумі
(притаманна українській свідомості метафізично-аксіологічна система координат) подійножиттєвого локусу, який сприймається українською політичною нацією (історичносамосвідомим суб’єктом) як освоєний дім буття 11. Зараз пропонуємо уточнити цю дефініцію,
врахувавши релігійний вимір.
Зрозуміло, що в поліконфесійній, але традиційно християнській (переважно
православній) Україні (хоча вона і є світською за нормуванням суспільного співжиття,
державою), маємо враховувати рівень причетності релігійних/конфесійних суб’єктів до
зародження, формування, формулювання, сучасної артикуляції, генерування майбутнього
обрію Українського світу. Тож, віддаючи належне язичницьким віруванням, які претендують
на прабатьківську віру русичів, маємо зауважити щодо них: проблемність автентичності,
адже язичницька традиція давніх русичів була трансформована у супутні щоденному життю

11 Горкуша О., Филипович Л. Концепт «Український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору
сучасних українців (філософсько-релігієзнавчий аналіз). Українське релігієзнавство. № 92. Київ, 2021. С.
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народу обряди, пісні, звичаї, ритуали, традиції тощо, однак не збереглась як окремий
культуроформуючий віроповчальний наратив. Натомість провідним культуроформуючим
віроповчальним наративом з моменту хрещення Русі князем Володимиром стало
Християнство. Однак історія українського народу призвела до того, що цей провідних
культуроформуючий віроповчальний наратив артикулювався впродовж історії різними
церковними інституціями, між якими іноді були досить складні конкурентні стосунки. Тож
для «Українського світу» в його об’ємі мнемонічних нашарувань характерним є розуміння
того, що одна провідна нарація може артикулюватись варіативно, але не суперечно,
конкурентними інституціями, вміщеними одночасно чи послідовно у відмінні подійногеополітичні контексти, але в один україно-цивілізаційний дискурс. І все це може природно
(хоч і неусвідомлено) супроводжуватись і доповнюватись додатковими змістовними
включеннями язичницького походження. Звідси зрозуміло, що релігійний вимір
«Українського світу» передбачає наявність варіативних інтерпретацій одного
віроповчального наративу, доповненого сумісними змістовними включеннями з інших
віроповчальних нарацій. Та усі ці віроповчально-наративні теми повинні гармонійно
вплітатись в сплетений спільною історіографією (раціоналізованою пам’яттю) дискурс
«Українського світу».
Водночас зрозуміло, що різні конфесії мали відмінний вплив та робили різні внески в
розвиток самого дискурсу «Українського світу». Одні були більше причетні до його
зародження (давньоязичницькі культи) й фундування (християнство часів хрещення Русі),
інші – опікувались його формулюванням впродовж історичних перипетій лавірування
українського дискурсу на шпальтах різноімперських інтересів (православ’я, грекокатолицизм, протестантські громади). Сьогодні також різні конфесії виконують різні функції
щодо дискурсу «Українського світу» - ПЦУ й УГКЦ почуваються його законними
артикуляторами, УПЦ КП після надання Томосу про Автокефалію – випробовує на
резистентність до вірусу маргінальності, РПЦ в У – випробовує на життєздатність в умовах
жорсткої агресії русскоімперської пропаганди, ряд протестантських громад – демонструючи
підлітковий комплекс меншовартості сором’язливо замовчують свою належність до
української дійсності, демонстративно начіплюючи на себе ознаки (ярлики) євроазійські
(пострадянські – русскій язик, спільна місійність), чи ж європейські або й американські.
Безумовно, палітра вписування в «Український світ» поліконфесійної мережі сучасної
України значно багатша, ніж ми тут змогли вловити. Серед лише протестантських громад ми
можемо знайти як представників з підкресленими ознаками «понадукраїнської» місійності,
так і тих, хто щиро і самовіддано проповідує українською українські змісти християнських
істин. Перші поводять себе як тимчасові гості чи подорожні, що випадково потрапили у цей
земний локус, другі ж поводяться як відповідальні діти Господаря, послані Богом в
Український світ як земну, заповідану під їхню опіку, Батьківщину. Подібне відношення (чи
як до території, через яку вони мандрують до своєї «вищої» домівки, чи як до рідного дому,
який їм дано для впорядкування) до Українського світу можемо прослідкувати і серед
наявних в Україні ісламських центрів.
З іншого ж боку у цих самих координатах «Українського світу» між різними
конфесіями існує своєрідна конкуренція, адже вони фактично претендують на свідомість
обмеженої «Українським світом» кількості громадян. Тут варто нагадати, що є певні
конфесії, церковне самовизначення яких безпосередньо пов’язане з історіографічною
парадигмою «Українського світу». Щонайперше це стосується УГКЦ та ПЦУ – фактично ці
дві сучасні церкви є щонайщирішими нащадками Володимирового Хрещення та
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виразниками «Київського християнства» у його специфічній кордоцентричній софіології,
їхня поява, самоусвідомлення, інституалізація, розвиток та історія вплітаються в процес
становлення самої української політичної нації та безпосередньо засвідчені суб’єктністю
української держави, обрядово-віроповчальна діяльність – є основою українських народних
традицій та частиною української культури, а сучасна місійна діяльність цілком спрямована
на дійсні потреби сучасної України. Обидві ці конфесії є україноосмислючими (українська
система когнітивних ідентифікаторів) сучасноартикулюючими християнські наративи в
сучасній українській дійсності. Обидві формулюють український християнський наратив із
українським пантеоном святих, героїв, мучеників, та цілою своєю діяльністю артикулюють
належне місце сучасної України в глобальному християнському світі.
Тож рівень та спосіб причетності релігійних/конфесійних суб’єктів до зародження,
формування, формулювання, сучасної артикуляції чи генерування майбутнього обрію
Українського світу є різним та залежить від багатьох факторів. Одним із факторів, які є
визначними для причетності релігійного/конфесійного суб’єкта до Українського світу є
світоглядна
та
інституційна
ідентичність.
Тому
маємо
враховувати
релігійну/конфесійну/церковну ідентичності та те, як вони вписуються в Український світ як
світоглядну систему координат, і як їхній інституційний інтерес узгоджується із спільною
для Українського світу візією належного й бажаного майбутнього.
Врахуємо, що поняття «Український світ» має цілком конкретне змістовне, культурноісторичне, цивілізаційно-векторне та подійно-контекстуальне наповнення. У релігійному
вимірі «Український світ» отримує свій сакральний вектор, варіативно спроектований
різними конфесіями, що визнають «Український світ» земною Батьківщиною, місцем
місійної діяльності та буттєвою домівкою. Хоча деякі конфесії нехтують чи намагаються
спростовувати «Український світ» як бутійний локус через свою пріоритетну ідентифікацію
з іншими «світами» (наприклад – з «Русскім міром»). Для прикладу, УПЦ МП
самовизначається в межах «Русского міра» та згідно з російсько-імперською
інтерпретаційно-історіографічною нарацією, для якої Українського світу не існує. Натомість
синхронізація релігійної/конфесійної/церковної ідентичності з Українським світом як
земною Батьківщиною та місцем місійного служіння призводить до гармонійного
світосприйняття вірян, до потенційного відчуття їхньої спільності/спорідненості/єдності не
лише з Богом та одновірцями, але й із співгромадянами (сповідниками інших віровчень чи
невіруючими), з якими вони разом переживають одну й ту саму дійсність, яку спільно
перетворюють у гідну домівку. За таких обставин різноконфесійні суб’єкти переймаються
одними й тими самими контекстуальними подійно-життєвими проблемами та разом шукають
способів їх подолання. Можна сказати, що вони, мають спільну мету для досягнення якої
користуються спільною мовою та узгоджують свої дії в межах спільного Українського світу.
Висновки.
Отже, концепт Український світ як сенсово-змістовна умова потенційної єдності та
фактичного порозуміння, забезпечує ретрансляторів релігійного виміру в земний контекст: 1)
спільною для обговорення проблематикою (дійсністю); 2) спільною системою світоглядних
координат (аксіологічно-онтологічний вимір включно з ключовими історіографічними
маркерами, що є основою дискурсивної нарації з виходом на спільну візію належного
майбутнього); 3) спільною когнітивною системою (мова та інтерпретації для порозуміння).
Водночас слід чітко зафіксувати кордони «Українського світу», які мають усвідомлюватись і
конфесійними суб’єктами як умова їхнього вільного і відповідального функціонування в
сучасній Україні.
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Оскільки концепт «Український світ» за обсягом цілком охоплює контекст життя
причетних до України суб’єктів, у ньому логічно розгортаються місійні призначення,
зокрема релігійна та конфесійна діяльність набуває конкретного емпіричного змісту –
милосердя усіх гатунків (опіка безпритульними, безхатьками, паліативна допомога, допомога
потребуючим); капеланська діяльність (увесь спектр від військового капеланства до
лікарняного та пенітенціарного), душпастирство включно з волонтерством громадською
активністю як релігійна чи конфесійна відповідь на найгостріші подійні запити сучасної
України. Таким чином церковний чи релігійний вимір самовизначення віруючих вповні
може вписуватись в «Український світ», адже земна Батьківщина (Україна) є місцем вияву
релігійного призначення людини. Тож різні церкви та релігійні інституції, присутні в
сучасній Україні, мали б самовизначатись в координатах «Українського світу».
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Трохи більше десяти років, у 2008 р., тому світ побачили дві книги німецьких
науковців, які по-своєму (вже самими своїми назвами) засвідчили актуалізацію досліджень
«проблеми еліт» у сучасному світі: Х. Верфюрт, що був автором однієї з них, на титулі
дослідження написав «Зарозумілість еліт», а Х. Шмолл виніс у заголовок книги – «Хвала
еліті. Навіщо вони потрібні». У наступний час невпинно з’являються праці із не менш
промовистими назвами: у 2013 р., наприклад, «Павутина влади. Як політичні та економічні
еліти руйнують нашу країну» Ю. Рота, у 2018 р. – «Чому ягнята мовчать? Як елітарна
демократія та неолібералізм руйнують наше суспільство і наші засоби для існування» Р.
Маусфельда та дослідження М. Хартмана «Підняті. Як еліти загрожують демократії» та ін.
Окремо виокремлю працю міжнародного колективу авторів під редакцією Г. Беста та
Д. Хіглі «Довідник політичних еліт», що побачила світ наприкінці того ж 2018 р. і 40 глав
якої присвячені аналізу (як на теоретичному рівні так і у практичній площині)
найрізноманітнішим питанням, пов’язаним із появою, розвитком, функціонуванням еліт
(політичних, економічних, «необраних», медіа та ін.) у різних країнах світу.
Західні фахівці говорять про еліту як про соціальний прошарок чи групу (формальну і
неформальну) людей, які здатні впливати на прийняття політичних рішень та їх реалізацію
(як і утримуватися чи гальмувати ті чи інші процеси), які, своєю чергою, мають
фундаментальний вплив на всю державу; а крім того – доводять, що, базуючись на
протестантській етиці, еліта впродовж століть виробляла свої традиції, норми поведінки,
цінності, політичні практики, при цьому критеріями для її рекрутування були
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аристократичне походження, багатство, індивідуальна обдарованість. Європейська історія
загартувала й націлила еліту на діалог з масами і компроміс у відстоюванні суспільних
інтересів. Утім, нині еліта в Європі – привілейований прошарок, який прямо чи
опосередковано здійснює управління, а питання «рівних можливостей», соціальної рівності
вже перетворюється на міф, оскільки «нова еліта» (з другої половини ХХ ст.) почала
дистанціюватися від проблем «народного блага», а складність завдань, які вимагають
розв’язання, змусила її нарощувати «лобістські м’язи» в парламентах країн, що дозволяє
дослідникам говорити вже про «продажність неоліберальних еліт» та актуалізувати питання
антиелітарних акцій (проти тих, хто «від’ївся»).
Новітнім елітам західні дослідники закидають не лише надмірну самовпевненість,
небажання співпрацювати один з одним, егоїзм, соціальну безвідповідальність, але й нестачу
компетентності (непрофесіоналізм), як і лідерських якостей, моральності та ін., що несе
загрозу єдності та ефективності суспільств. У цьому контексті еліти (насамперед, економічні
і політичні) перетворюються у «закриті спільноти», а їх рішення часто стають
непередбачуваними.
Рефлексії українських авторів щодо еліт в Україні зумовлюються не стільки суто
академічним інтересом, скільки усвідомленням того, що еліти є «ключовою проблемою усіх
недоліків і негараздів у сьогоднішній Україні» [1], і що саме від них значною мірою
залежить майбутнє як нації, так і Української держави.
У соціумі набули поширення і так чи інакше впродовж десятиліть дискутуються
численні (варіативні) твердження з приводу наявності чи відсутності еліти в Україні. При
цьому одні із зацікавлених проблемою наголошують, що Україна – держава, в якій просто
немає еліти – «немає взагалі» [2]; другі, вочевидь, оцінюючи якості еліт, зауважують, що в
Україні бракує «справжньої» еліти» [3]; треті (з вищим чи нижчим рівнем емоційної
напруженості) констатують відсутність інтелектуальної [4] чи ж політичної еліти [5],
стверджуючи при цьому, що в українців «…лайно, а не політична еліта» [6], «тримачі
влади». Іншим болить відсутність патріотичних еліт [7], а ще інші (промовистий момент!)
доводять, що корумповане, просякнуте невіглаством середовище «нібито еліти, нібито
інтелектуалів», у представників якого найбільший мотивуючий чинник – наповнення
власних кишень, а не служіння (справедливості, свободі, істині, нації, державі, майбутнім
поколінням тощо), просто не здатне продукувати ті, сказати б, «елітні інтелектуальні
дріжджі», наслідком процесу «бродіння» яких мала б стати поява у нації власних мудреців.
Таким чином, у першій третині ХХІ століття на українських просторах потужно і,
навіть, надривно, звучить ідея без-елітності нації. Звучить загрозливо і сигналізує, що
минуле по-своєму повторюється, адже понад сто років тому (на попередньому – ХІХ–ХХ –
зламі століть [8]) українці ситуацію розцінювали аналогічним чином. Тож варто не забувати,
що тоді без-елітність нації обернулася (у наступний час) ще одним століттям бездержавності.
А це, своєю чергою, давало підстави недругам таврувати українців неспроможними,
меншовартісними, нездатними до самоорганізації на державному рівня та, відповідно, до
самовідтворення. 1991 р. умить спростував цей наклепницький наратив. Але нинішні
наукові, «білянаукові», численні повсякденні політичні дискурси щодо без-елітності
сучасних українців – вагоме застереження (або й своєрідний вирок) для сучасних еліти: безелітність, як усвідомлюють чимало представників неелітних прошарків, розбещує народ,
перетворює його у пристосуванця, у малоспроможне утворення, оскільки, як справедливо
зазначає сучасник, без-елітні нації «не здатні здійснити реформи, вивести свої країни з кризи.
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Вони приречені на стагнацію й вимирання, у тім числі й у буквальному розумінні цього
слова» [9].
Звісно, з-посеред нас є й ті, які не відмовляють Україні у наявності еліти. Утім,
невпинно звертають увагу та нещадно критикують її вкрай непривабливі іпостасі, ведучи
мову про «так звану еліту» [4]; «деградовану еліту» [10]; «елітних вискочок», «елітарне
охвістя» [11, с. 6]; «какократію» [12]; «псевдоеліти» (до яких відносять псевдо-елітних
письменників, науковців, депутатів) [9]; «перевертнів від еліти» [13], про тих, хто
«розмовляє винятково мовою грошей, а не інтелекту» [14]; про «професійних покидьків»,
людей «без змісту, без сенсу, без совісті» [15] та ін. Тобто еліти характеризується як якийсь
«соціальний непотріб», нездатний продемонструвати суспільству свої чесноти.
Вітчизняні прихильники «високих максим» вважають, що до еліти не може належати
«людина, яка збагачується з космічною швидкістю»; «людина, яка …не годна вивчити
українську мову», той, хто є «звичайнісіньким хамом», чи – «тушкою», «злодієм»,
«брехуном», «політичною повією» [9].
Ті, хто все ж не відмовляє еліті (зокрема, політичній) в існуванні в Україні,
характерними її рисами називають зрадництво (зокрема, правозахисник Є. Захаров
зауважував, що «політичні еліти Україну завжди зраджували» [16], відстороненість від того,
чим володіє народ (що засвідчує, наприклад, факт байдужості політичних еліт України до
української літератури, оскільки – «не має потреби в ній» [17]) і зосередженість переважно
на власному політичному майбутньому та відстоюванні корпоративних інтересів [18].
У свідомості багатьох співвітчизників еліта – це ті особи, які мають «правильно» обиратися
на посади, «правильно» поводитися і діяти (здобувши владу), мати при цьому «правильні»
бажання і думки щодо себе самих і суспільства в цілому.
Аналіз риторики самих же представників еліти (зокрема, політичної) свідчить, що
сприйняття ними один одного і, зокрема, оцінка безпосередніх представників чи носіїв влади
(у той чи інший час), озвучені у засобах масової інформації, – суголосні «голосу народу».
Аргументом на користь цього твердження є, приміром, оприлюднена у засобах масової
інформації конфліктна комунікація між ексголовою Верховної Ради України В. Литвином і
першим Президентом України Л. Кравчуком: В. Литвин заявив, що Президент –
«патентована професійна політична повія», якій треба «мовчати і просити у Бога прощення»
[19], а Л. Кравчук, пригадавши, як Т. Шевченко називав деяких українських гетьманів
«гряззю Москви» і «сміттям Варшави», у відповідь зауважував, що, «спікер парламенту, хоч
йому далеко до гетьмана, підтвердив характеристику поета», що й зрозуміло, адже не можна,
«від політичного сміття чекати іншого? Існує неписаний закон сміття: якщо воно і потрапляє
випадково на високу хвилю, то все одно залишається сміттям. І обов’язково до чогось чи до
когось прилипає» [20], – зазначав Л. Кравчук.
Таким чином, для еліти нині своєрідним загрозливим контрапунктом у різних
дискурсах і контекстах звучить думка про те, що вона, якщо й не «абсолютне зло» у своїй
більшості, то все ж проблемний прошарок в суспільній ієрархії.
Науковий дискурс щодо еліти насичений термінологією, яка так чи інакше
стосувалася/стосується феномену, і, зокрема, дослідники оперують такими поняттями, як:
«еліта», «політичний клас» та «політико-економічні групи» (див., наприклад: [21]),
«політичні еліти» (у множині) [22], «правлячий клас» [23], «істеблішмент (еліта)» [24] тощо.
Таке термінологічне різноманіття, можна пояснити як складністю феномену, що далося
взнаки у ході уже перших спроб його аналізу, так і специфікою перекладу: перша частина
праці Г. Моски «Елементи політичної науки» (що була опублікована італійською у 1896 р.) у
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1939 р. була видрукувана англійською під назвою «The Ruling Class». При цьому, що
прикметно, В. Парето, досліджуючи явище, у праці «Трактат із загальної соціології» (1916)
мову вів про «еліту», «циркуляцію еліт» (макіавеллівських «лисиць» і «левів»). Тож
нинішній термінологічний різнобій по-своєму закорінений у минулому, данина (свідома чи
не свідома) своєрідній, зародженій у попередні століття «традиції» – використання
«відмінних термінів для позначення одного і того ж феномену», чи – суголосних/близьких
феноменів, тих, що певною мірою «накладаються» один на одного і т. п.
Зрештою, можна пригадати і думку, свого часу висловлену К. фон Байме про те, що
«запізнілі нації… мають особливо погане ставлення до застосування поняття еліта», а
концепт політичного класу «було здобуто наприкінці ХІХ сторіччя значною мірою саме на
підставі досвіду Італії та Франції» [ 25, с. 351, 354]. І цей концепт в очах неомарксистів,
різного роду лівих та ін. виявляється нині підходящою аналітичною категорією.
Аналізуючи еліту, «якої немає», чи «яка є, але не така», вітчизняні дослідники вдаються
до використання кількох «тактик»:
– схиляються до написання «дуже дидактичних» (навчальних за характером),
спрощених текстів з не надто педантичним переліком і досить скупими тлумаченнями заслуг
усіх тих, хто зробив свій внесок у розробку теорій еліт навіть у минулому, ХХ столітті,
поминаючи увагою теоретиків першої чверті ХХІ століття і демонструючи тим самим
неувагу (чи незнання?) підходів, оцінок, висновків і застережень сучасних зарубіжних
дослідників;
– вдаються до «прикликання» собі на допомогу в осмисленні феномену Х. Ортегу-іГасета, Ж.-П. Сартра або М. Гайдеггера чи інших великих, щоб знову і знову нарікати на
недосконалість світу, зажерливість «провідних верств» і спростовувати ніцшеанську
зневажливу формулу про масу як «мух на торговищі». Наслідком процесу є, як правило, –
«туга за елітою» (як називалася одна зі статей, див.: [26]) ;
– використовують метод «негативного опису» (див. публікацію С. Дацюка [27] та
О. Сугоняко [28]) еліти і обґрунтування критеріїв «елітності», відповідно до яких «справжні
еліти», в одних випадках, мають мислити «іншими категоріями» [29], в інших – «справжні»
повинні бути здатними виконувати певні функції: «культуротворчу, державотворчу,
націєтворчу, а також консолідаційну, креативно-перетворюючу, прогностичну, мотиваційну,
мобілізаційну,
управлінську,
духовно-світоглядну,
ідентифікаційну,
патріотичну,
гуманістичну, аксіологічну, демократичну, стабілізуючу, стратегічну, безпекову тощо» [30].
Ще в інших – мати статки легального та легітимного походження; бути здатними «до
саможертви власним життям», визнавати моральність «у вигляді честі та гідності більш
важливими, ніж будь-які форми індивідуальної та колективної вигоди», продукувати нові
смисли та перспективи у масштабі «мислення, яке виходить за межі повсякденності»;
піднятися до позиції цілого людства в реалізації вищевикладених критеріїв [31]. Еліта
уявляється низкою авторів, як щось таке, що «випромінює авторитет і його насправді
має» [32].
Таким чином, українські дослідники до аналізу еліти підходять, передовсім, із ціннісноморальним мірилом, як намагаються використати і функціональний підхід. Крім того, деякі з
них здійснюють спроби виписати «правильні норми» для еліти, стверджуючи, що «еліта
повинна», для неї «необхідні… необхідно… необхідне», «покликана виконувати» [33, с. 23,
25, 26], вона «має бути», «має сформуватися» [34, с. 293, 298], розвиток еліти «повинен
бути» [35, с. 369] і т. п. Отже, для таких і подібних рефлексій характерним є створення
утопічного портрету якоїсь бездоганної, вивершеної еліти, еліти-ілюзії, еліти-міфу, еліти з
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країни Утопії початку ХХІ століття з діючими «елітними політичними інститутами»
(необхідність яких наголошувалася, приміром, у статті Л. Хорішко 2018 р. за назвою
«Символьна, військова та бізнес-еліта у структурі елітного політичного інституту» [36]).
Іншими словами, коли західні дослідники від початку століття говорять про «захоплені
держави» (олігархами і підкупленими ними політиками) і, усвідомлюючи складність
ситуації, розмірковують про те, як «звільнити держави», то вітчизняні (у багатьох
випадках) – виписують «норми» поза конкретною ситуацією і часом – ідеальні норми,
ідеальні образи.
Говорячи про еліту в контексті «норм» і «цінностей», варто пригадати, що ще Г. Моска
і В. Парето використовували поняття «політичний клас» і «еліта» як ціннісно нейтральні, без
нормативного визначення класу чи еліти-субстанції. Відомо й те, що в наступний час проти
розуміння еліти як ціннісної виступив цілий ряд дослідників і, зокрема, учениця В. Парето
М. Колабінська (у праці, написаній ще у 1912 р.), німецький вчений Г. Клутх та британський
Ч. Р. Мілз (у працях 1950-х років), К. фон Байме (в останній третині ХХ століття), який
справедливо звертав увагу на те, що в умовах плюралізму еліт розуміння їх як ціннісних є
неможливим.
На «нормативістському тлі» дискурсів в Україні впадає в око брак емпіричних
досліджень еліти і, зокрема, українських політичної еліти. Ми вже безліч разів описали й
пояснили, яким є наш ідеал (ідеали) еліти в Україні, обґрунтували, які функції вона повинна
бути спроможною виконувати, якими мають бути механізми її селекції, рівень
відповідальності й відкритості, її помисли і бажання та ін., але нам, здається, гостро бракує
досліджень еліти в Україні такої, якою вона є насправді. Бракує досліджень поза емоціями,
поза впливом ідеологій та інтересів/настанов влади, зі строгим дотриманням понятійнокатегоріального апарату, адже, незважаючи на різноманіття термінів у «рефлексивному
ряду» понять і категорій, що застосовуються для осмислення еліт, понятійно-категоріальний
апарат вітчизняної науки для аналізу останніх залишається малорозробленим, неузгодженим
(у середовищі науковців); дефініції носять часто-густо суб’єктивний характер, іноді
суперечать здоровому глузду і сучасним підходам, обґрунтованим, зокрема, представниками
міжнародної наукової спільноти (що знайшло відображення, наприклад, у вищезгаданому
дослідженні міжнародного колективу авторів на чолі із Г. Бестом та Д. Хіглі). На тлі аналізу
підготовлених монографій, дисертацій, десятків статей з питань трансформації та
функціонування політичної, політико-управлінської та ін. еліти в Україні, очевидним стає
той факт, що зазначена проблематика розроблена все ж недостатньо. При цьому увага до
еліти на рівні статей (у переважній більшості – малоінформативних, дидактичних і, як
вказувалося, нормативістських за характером) кількісно однозначно привалює. Натомість
монографічний, дисертаційний рівень осмислення феномену є вкрай низьким. Крім того,
існує багато тематичних лакун у вивченні еліт, серед яких – питання механізмів (явних та
латентних) селекції та інституціоналізації еліт на центральному і регіональному рівнях;
діяльність регіональних еліт та особливостей їх комунікації з центральною владою; цінності,
ідентичності, ресурси еліт та особливості їхньої політичної поведінки тощо. А це, своєю
чергою, дозволяє твердити, що ми все ще залишаємося на початку шляху осмислення
феномену українських еліт.
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МІСІЯ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ВИБІР ПАРАДИГМИ
Парадигма – єдина концептуальна і ціннісна основа для певного виду діяльності і
осмислення, свідомого упорядкування цієї діяльності. Надзвичайно важливою є наявність
певної парадигми для сфери освіти: мають бути спільні сенси і спільні цінності, довкола яких
згуртовуються усі задіяні у освітню комунікацію. У сфері освіти термін «парадигма» працює
навіть більш строго, аніж у сфері історії і методології науки, у якій цей термін було
запропоновано [8]. Адже педагоги дотримуються певного педагогічного канону, спільних
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позицій навіть більш строго, аніж науковці – наукової картини світу. «Педагогічна картина
світу» постає як переважно ціннісно обґрунтована, як основа певної стратегії виховання, на
відміну від наукової картини світу, яка апелює до нібито єдино правильного, «об’єктивного»
підходу до реальності. Те, що науковці схильні критикувати як «міфологічність» чи
«метанаративи», тобто ті положення, які не є і не можуть бути емпірично верифікованими,
які з точки зору класичної науки нібито підміняють фактичність наукового знання, – саме це
у педагогіці може поставати як нормативна складова освітнього процесу, якщо мова йде про
правильні з виховного погляду освітні ідеали [4].
Освіта – транслятор ідеології?
Ідеологічна парадигма у освіті – це опертя на цінності ідеології як на пояснювальну
схему, яка лежить в основі виховання і виправдовує основні цілі навчання. Педагогічний
ідеал тут підміняє ідеологія.
Раніше, за часів СРСР, мова йшла про опертя на одну – єдино можливу правильну
ідеологію, радянську ідеологію і етику будівника комунізму. Тоді все було прозоро і
однозначно, однак – надто інструментально і без надання належної свободи розвитку
особистості. Замість виховання індивідуальних талантів переважало штампування
ідеологічних шаблонів, типовими були орієнтація на уніфікацію людських якостей через
виховання (формування «радянської людини» з кожного), деформація і поневолення
особистості.
Тепер, у демократичній Україні, як і у інших демократичних країнах, освіта транслює
водночас декілька ідеологій – національну, ліберальну, демократичну, ідеологію соціальної
держави, ідеологію правової держави тощо. Сфера ідеології перестає бути догматичною,
натомість набуває більш природного для неї плюралістичного характеру: ідеологія стає
предметом дискусій і вибору, тому жодна з ідеологій зокрема не може асоціюватися з
ідеалом, у тому числі – педагогічним ідеалом. Тому ідеологічна спрямованість освіти не
може залишатися парадигмальною, як це було за радянських часів – наявна
плюралістичність ідеологій, їхня дискурсивність, плинність [7]: ідеології наявні у освіті,
однак уже не як домінанта, не як парадигма освіти. Адже множинність, взаємна боротьба
ідеологій, а відповідно постійні їх суттєві модифікації – це те, що суперечить смислу
парадигми, яка якраз має виражати щось стале, безальтернативне і несумнівне для всіх її
прихильників.
Насправді це – більшою мірою пережиток ще середньовічного бачення освіти як
втілення певної віри, раніше це транслювала церква, потім держава, зараз – наука і
медицина. Скрізь де мова йде про постановку безальтернативних освітніх завдань (за
логікою «або навчатися саме так – або неминуча поразка або й смерть») – скрізь маємо
рудименти цього традиціоналізму, суспільства, у якому домінують «порядки обмеженого
доступу» [13].
Для цієї парадигми характерною є пасивна суспільна роль людини, або ж її
використання як адепта певної ідеології, а не як носія особливих якостей – усе це позначає
традиціоналізм у освіті.
Освіта – кузня кадрів?
Парадигма професійної підготовки як базова для освіти домінувала в індустріальному
суспільстві, особливо у західному світі, де була відсутня ідеологізація освіти.
У індустріальному ж суспільстві така парадигма професійного навчання прекрасно
працювала. Нині натомість наростають у своєму поширенні та суспільному впливі явища
прекаріату [14], освіта все меншою мірою працює як соціальний ліфт. Людина отримує
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освіту, але це вже не гарантує їй суспільну кар’єру. Та ж сама соціальна функціональність,
яка породила модерністську парадигму освіти, тепер починає її підточувати і підважувати.
Вимога освіти впродовж усього життя – обумовлена необхідністю постійного професійного
удосконалення – тепер знижує чіткість сприйняття освіти як кар’єрної сходинки.
Відбувається постійна перепідготовка кадрів, зміна ними спеціальностей тощо. Освіта
перестає бути концентрованою у певному періоді життя особистості (як правило у дитинстві
та юності), перестає бути концентрованою на конкретній професії, більше орієнтована на
вироблення компетенцій широкого профілю – здатності до постійного навчання і
самонавчання.
Функціональний підхід, властивий індустріальному суспільству і модерній культурі,
обґрунтовує, що людина є суспільно запитаною не у своєму всебічному і повноцінному
розвитку, а лише у своєму частковому розвитку, як «одновимірна людина» згідно Герберту
Маркузе [12]. Все це властиво парадигмі модернізму у освіті.
Освіта – спільна творчість?
Постмодерна парадигма є митецькою по своїй суті – та, у якій освіта постає, передусім,
як творчість, у тому числі й творчість не лише педагога, але й студентів, учнів.
Постмодерний погляд на освіту є поглядом на неї як на самодостатній феномен: освіта
потрібна задля самої освіти, а не заради ідеології чи виробництва. Неутилітарний підхід
«освіта заради освіти» є найбільш типовим і традиційним для сфери мистецтва, однак він
стає поширеним на усі сфери суспільного життя у «суспільстві дозвілля» [2].
Елітарна концепція освіти, яка століттями явно вирізняла освічених людей з поміж
суспільного загалу, відтепер перестає працювати у цій якості: елітарна освіта зазнає
масовізації і профанації – майже усі члени суспільства сьогодні отримують не лише освіту,
але й вищу освіту, хоча якість цієї освіти падає пропорційно її поширенню, і про елітарність
вищої освіти нині годі говорити.
Все це є відтворенням тієї моделі деградації, яку спостерігали спочатку у сфері
мистецтва. Митецький постмодернізм у своїй царині є цілком законним і переконливим, тоді
як у масовій культурі відбувається його комодизація і шаржування: те, що є результатом
високого професіоналізму у митецькій сфері, у середовищі профанів втрачає свою
достеменність і набуває характеру симулякрів, пустої подоби митецьких шедеврів. Зокрема,
у сфері освіти постмодерн елітарного рівня допомагає очищувати освіту від віджилих і
застарілих ідеалів, постмодерн же масовізований нищить без розбору усі ідеали, у тому числі
й педагогічні.
Загалом у педагогіці постмодернізм виконує важливу критичну функцію, сприяє
очищенню від облуд і непроясненостей – виконує переважно негативну, але дуже корисну
суспільну роль. Однак, те, що у справжніх філософії і мистецтві має високу місію
деконструкції [6], у звичайному не-філософському і не-митецькому не-професійному вжитку
набуває характеру відверто примітивного і деструктивного. Якщо деконструкція породжує
творчість, то деструкція породжує нігілізм, в усякому разі нігілізм щодо будь-яких
суcпільних ідеалів і авторитетів, коли усі гран-наративи [9] постають нібито без винятків як
гіпер-реальність і сукупність симулякрів [3]. Це кидає тінь і на творення і відтворення
особистої ієрархії цінностей, яку доводиться вибудовувати кожній людині мало не
самотужки – у тому числі й кожному учаснику освітньої комунікації. Однак освіта на
нігілістичних засадах стає неможливою – кожній людині потрібні позитивні цінності для
формування мотивації навчатися і розвиватися. Педагогічний ідеал не піддається верифікації
до його застосування на практиці: він завжди є таким гран-наративом, який закликає до того,
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чого у особистості до отримання освіти ще немає по факту, але що освіта у цій особистості
створює і формує, розвиває і удосконалює, виховує і вигострює. Тож поки освітній ідеал дає
позитивний освітній результат – це, так би мовити, позитивний гран-наратив.
Таким чином, спостерігаємо у рамках постмодерної парадигми заохочення всебічного
особистісного розвитку, але без чіткого визначення її суспільної ролі, покладання на
автономний (аутопоетичний) паралельний розвиток особистості і суспільства [10]. Усе це
складає спільне переконання у завданні освіти долати метанаративи (як шкідливі, облудні,
так і корисні, стимулюючі), властиве для парадигми постмодернізму.
Пошуки нової парадигми освіти для розвитку громадянського суспільства
Для громадянського суспільства потрібна така освіта, яка забезпечувала би його
структурування та успішне самовідтворення і розвиток.
За демократії ідеологізація не може бути базовою парадигмою, редукція до економічної
доцільності знецінює усі інші сфери суспільного життя, митецький підхід провокує
ризиковані рішення і виникнення перекосів і дисбалансу розвитку. Втім, деякі дослідники
вважають наявність перманентних ризиків об’єктивною характеристикою сучасного і ще
більше – майбутнього суспільства [1]. Дійсно, для освіти надзвичайно важливою є її
здатність готувати нові покоління готовими до продукування успішних відповідей на ризики.
Однак, масовізований постмодерн не стільки мінімізує ризики, скільки сам їх масовано
продукує шляхом нищення педагогічних ідеалів і атомізації суспільства через атомізацію
освіти. Таким чином, усі три перераховані вище парадигми є або неможливими до
застосування (традиціоналізм), або ж функціонально недостатньо ефективними (модернізм)
або надмірно ризикованими (постмодернізм).
Парадигма освіти має бути орієнтованої на відтворення громад. Раніше освіта вилучала
людину з її громади і робила її суспільною істотою. Зараз, у добу панування пост-правди,
фейків, метанартивів люди втрачають довіру як до анонімного авторитету і прагнуть
залишатися членами своїх громад. У якості таких громад виступають глобальне село [11],
соціальні меншини, права яких захищає принцип мультикультуралізму [15], соціальні мережі
[5] – людина починає жити у малому соціальному світі. Освіта має допомагати їй краще
обживати цей світ.
Парадигма освіти спільнот. За моделлю «сильної держави» Френсіса Фукуями –
держава має обмежити свій вплив мінімально необхідним втручанням у суспільне життя
[16]. Відповідно до цієї моделі, і у сфері освіти також має бути мінімізованим вплив держави
на освіту, але у цій сфері держава має дати гранично чітку рамкову регламентацію. Має бути
державницька ідеологія, побудова і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії кожного
студента має відбуватися строго в рамках державних стандартів, але цей стандарт має давати
достатній простір (до 50% курсів у навчальній програмі) для вибору студентом тих курсів,
які відповідають його особистим запитам. Це має відбуватися уже в старших класах
середньої школи – можливо, не настільки варіативно, як в університетах, але вже як широкий
і альтернативний вибір пакетів спеціалізованої освіти. Якщо не підготувати випускника
школи як налаштованого на пошук знань і вже готового прийняти допомогу університету у
такому пошуку – тоді, ще не завершивши середню освіту, випускники шкіл уже відмовляться
від освіти вищої як свого вибору на ближчі роки життя. Допомогти зробити правильний
вибір на користь навчання і освіти загалом має громада: вона має надати ті цінності, які
слугуватимуть мотивацією до навчання поруч з прагненням кожної людини до власного
саморозвитку. Вибір на користь освіти – це вибір водночас і спільноти (громади), і
особистості, але спільнота не може робити цей вибір замість особистості. Цей вибір спочатку
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кожен учень, а потім кожен студент може і має здійснювати сам – як на користь особистого
розвитку, так і на користь розвитку себе як члена певної громади.
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ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Дезінформація стала явищем, яке перетворюється на глобальну проблему, суттєво
впливає на людство, є інструментом, який може дестабілізувати світ. Інформаційні атаки та
дезінформація стали питаннями національної безпеки. Водночас безпека – це неодмінна
умова для реалізації свободи. Простежується підвищення загрози іноземних інформаційних
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впливів на безпеку країн та їхній суверенітет. У зв’язку з цим почала формуватися
нормативно-правова база боротьби і попередження дезінформації. Найбільше у цьому
контексті зробили Сполучені Штати Америки, які затвердили «Закон про протидію
зовнішній пропаганді та дезінформації» (2016), Закон «Протидія іноземній пропаганді»
(2018) та закони, які стосуються безпосередньо російської агресії, пропаганди та
дезінформації: «Закон «Захист Америки від російського втручання» (2018) та Закон
«Протидія іноземній пропаганді» (2018). Початком дослідження та створення законодавчої
бази у боротьбі з дезінформацією можна вважати президентські вибори 2016 р., які стали
основним кейсом для вивчення впливу дезінформації на виборчий процес.
З того часу у багатьох країнах з’явився певний досвід боротьби з дезінформацією.
Зокрема, одним зі ключових елементів політики Швеції у сфері цивільного захисту була
інформаційна безпека. Захистом від фейкової інформації займається спеціальний орган –
Шведське агентство з надзвичайних ситуацій (Swedish Civil Contingencies Agency; MSB), що
знаходиться в підпорядкуванні Міністерства юстиції. Завдання агентства – не ліквідовувати
наслідки, а запобігати надзвичайним ситуаціям: працювати «на перспективу», оцінюючи
можливі слабкі місця і працюючи з населенням [1]. У Швеції тренінги з виявлення
дезінформації провели для чотирнадцяти тисяч державних службовців [2]. Франція 22 грудня
2018 р. затвердила закон № 2018-1202 про боротьбу проти маніпуляції інформацією. Уряд
Австралії створив спеціальний підрозділ, покликаний боротися із дезінформацією,
пов’язаною із COVID-вакцинацією [3]. Натомість, Нідерланди уникають посилення
регулювання в інформаційній сфері.
Органи влади Європейського Союзу розглядають поширення неправдивої, частково
неправдивої або перекрученої інформації з наміром ввести в оману як небезпеку і загрозу
демократії. Наприкінці 2018 р. були сформовані п’ять ключових принципів відповіді
Європейського Союзу на дезінформацію. Водночас зазначимо, що нормативний та
регуляторний вплив Європейського Союзу поширюється на усю планету. 28 червня 2018 р.
було прийнято «Кодекс практики Європейського Союзу щодо протидії дезінформації», в
якому дезінформація визначена як очевидно неправдива або така, яка вводить в оману,
інформація, що в сукупності створена, представлена й поширена з метою економічної вигоди
або умисного введення в оману громадськості; та може заподіяти шкоду суспільству через
загрозу демократичним політичним процесам і процесам вироблення політики, а також
таким суспільним благам, як захист здоров’я громадян, довкілля і безпека [4]. Організація
«Репортери без кордонів» у відповідь на законопроєкт про протидію дезінформації,
ухвалений у Франції, підготували «Міжнародну декларацію про інформацію і демократію»
[5], яку підписали очільники 12 держав: Буркіна Фасо, Канади, Коста-Ріки, Данії, Франції,
Латвії, Лівану, Литви, Норвегії, Сенегалу, Швейцарії й Тунісу [6]. Упродовж останніх років
Рада Європи ухвалила низку стандартів, які в комплексі сприятимуть протидії
інформаційному безладдю, зокрема: резолюцію ПАРЄ «Демократія зламана? Як відповісти?»
(Democracy hacked? How to respond?) [7] № 2326, в якій ПАРЄ висловила стурбованість у
зв’язку з поширенням дезінформаційних кампаній, спрямованих на формування суспільної
думки, тенденцій маніпуляцій та іноземного втручання у виборчі процеси; рекомендація
CM/Rec(2018)2 про роль та відповідальність інтернетпосередників; рекомендація
CM/Rec(2020)1 щодо впливу алгоритмічних процесів на права людини [8] та інші документи.
Слушну думку висловив нідерландський філософ Франц Герадтс щодо того, що хаос, який
відбувається в інформаційному просторі, є наслідком зіткнення демократії з олігархами [9].
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Цінність демократії та людської гідності опинилися під загрозою. Питання захисту свободи і
захисту інформації дуже важливі для безпеки держави.
Багато потужних організацій у світі займаються боротьбою проти дезінформації.
Спростуванням фейків займається сайт EUvsDisinfo, який був створений для боротьби з
дезінформацією з боку Росії, який ведуть трьома мовами: англійською, російською та
німецькою. На сайті зібрано близько 8 тисяч (станом на квітень 2020 р.) прикладів
дезінформації (починаючи з 2015 р.), з них найбільше щодо України (3193) [10]. Hybrid
CoE – незалежна мережева міжнародна організація, що протистоїть гібридним загрозам,
створена спільно з ЄС і НАТО. Центр глобальної взаємодії при Держдепартаменті США
(Global Engagement Center) готує доповіді, інформує про наявні фейки і методи боротьби з
ними. Здійснюється глобальний індекс дезінформації. За результатами дослідження Edelman
Trust Barometer, 56 % опитаних європейців бачили дезінформацію в медіа. 76 % переймалися
через можливі шкідливі наслідки дезінформації [11]. Серед країн, які впродовж останніх
років зазнали найбільшого впливу від дезінформації, називають Україну та США – країни, у
яких знижений рівень довіри до медіа.
Однією з ключових загроз національній безпеці України є дезінформація.
«дезінформація дестабілізує ситуацію, а у фейковому полі працюють не лише внутрішні
сили» [12]. «Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти де правда, а де
неправда дуже важко» [12]. «Україну інформаційно атакують як ззовні, так і зсередини, а
інформаційна війна несе не лише дезінформацію, а й страх, паніку та агресію» [13]. «Фейки
та кіберзагрози ключовими викликами для нацбезпеки України» [12]. Захист свободи слова –
це і є захист національної безпеки. Система забезпечення інформаційної безпеки є частиною
системи забезпечення національної безпеки України.
Згідно «Стратегії національної безпеки України» (2020) пріоритетами національних
інтересів України та забезпечення національної безпеки були: «відстоювання незалежності і
державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно
визнаного державного кордону України; суспільний розвиток, насамперед розвиток
людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська
і євроатлантична інтеграція» [14]. У «Стратегії» акцентувалася увага на тому, що
«деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні
протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти, підриває суспільну єдність.
Відсутність цілісної інформаційної політики держави, слабкість системи стратегічних
комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози» [14].
Значну роль у протистоянні дезінформації повинно відігравати законодавство. У
законодавстві України прописано процедури реагування на поширення неправдивої і
недостовірної інформації. Однак термін «дезінформація» у законодавстві відсутній.
Міністерство культури, молоді та спорту України оприлюднило 17 січня 2020 р.
законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації», який
повинен був унормувати заходи з «забезпечення національної інформаційної безпеки та
права на доступ до достовірної інформації» [15] і який передбачав створити єдину державну
Асоціацію професійних журналістів, поділивши всіх медійників на професіоналів і простих
розповсюджувачів медіаконтенту, заснувати інститут уповноваженого з питань інформації та
ввести кримінальну відповідальність за фейки в ЗМІ. Правозахисники, журналісти та
медіаексперти, аналізуючи законопроєкт вбачали в ньому можливий контроль держави над
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свободою слова та преси, а також піддали гострій критиці визначення «недостовірна
інформація» і «дезінформація». Зокрема, дезінформацію визначали у Законопроєкті як
«недостовірну інформацію з питань національної безпеки, територіальної цілісності,
суверенітету, обороноздатності України, права українського народу на самовизначення,
життя та здоров’я громадян, стану довкілля, а також інших питань, що становлять
суспільний інтерес» [16]. Законопроєктом також було передбачено кримінальну
відповідальність за «поширення дезінформації», внесенням відповідного складу злочину в
Кримінальний кодекс. Інститут масової інформації, Комісія з журналістської етики,
Національна спілка журналістів України, Громадська організація «Громадське телебачення»
і ще низка представників всеукраїнської та регіональної преси закликали міністерство зняти
з розгляду законопроєкт [17]. У заяві зазначалося, що проєкт закону «порушує самі
принципи існування України як правової держави, що поділяє європейські цінності і прагне
побудувати повноцінне демократичне суспільство» [17]. Моніторингова місія ООН з прав
людини також розкритикувала законопроєкт про протидію дезінформації, наголосивши, що
«боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи
медіа» [18]. Законопроєкт був відхилений.
Наприкінці 2020 р. народні депутати України, представники Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, громадських організацій та фактчекінгових
організацій знову повернулися до обговорення питання закону про дезінформацію.18 грудня
2020 р. Центр демократії та верховенства права провів експертне онлайн-обговорення
«Барометр дезінформації: яким має бути тиск закону?». У процесі обговорення
акцентувалася увага на тому, що «норм, закріплених в Законі України «Про телебачення та
радіомовлення» недостатньо, аби врегулювати дезінформаційні прояви та притягати винних
осіб до відповідальності»; «у майбутньому законі про дезінформацію має бути передбачено
створення координаційного центру, який вирішуватиме проблемні питання поширення
фейкової інформації»; «для протистояння дезінформації має бути чітко прописаний
інструмент виявлення поширювачів фейкової інформації та відповідний механізм
реагування»; «для створення механізмів боротьби з дезінформацією у Законі України «Про
медіа» варто прописати основні інформаційні загрози, з окремим наголосом на протидії
російській дезінформації», а також «будь-яке згадування Російської Федерації в позитивній
конотації має тягнути закриття телерадіокомпанії» [19].
Під час зустрічі Президента України В. Зеленського з представниками Секретної
служби розвідки (MI-6), в рамках його візиту до Великої Британії, обговорювалася проблема
дезінформації і фейкових новин та питання про допомогу й захист суверенітету й
територіальної цілісності України [20]. Наголошувалося й на тому, що великою проблемою
було те, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями, а ще багато телеканалів фінансуються
різними групами впливу.
Загалом, можна стверджувати, що тема дезінформації неодноразово потрапляла до
порядку денного парламентських слухань, була предметом законопроєктів та численних
публічних дискусій. Назвемо найбільш знакові: тижневі консультації і дискусії «Фейкові новини
та їхній вплив на громадянське суспільство у Східній Європі» (2018), за участю представників
громадських організацій України, Білорусі та Росії; четвертий загальнонаціональний форум
«Незалежні суди та вільні медіа: протидія дезінформації» (2020), який відбувся в онлайнформаті за ініціативи Вищої ради правосуддя та за підтримки Проєкту ЄС «Право-Justice»,
Міжнародний онлайн-семінар «Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти»
практики боротьби з дезінформацією» (2021) та низка інших.
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Ще одним вагомим аргументом щодо дезінформації були справи про спростування
недостовірної інформації, які були одними з найчисельніших категорій судових справ.
Реєстр судових рішень містив понад 13 000 таких судових проваджень. Вони розглядалися у
цивільному та господарському процесах, фігурували у кримінальних провадженнях та
справах про адміністративні правопорушення [21].
Ідея створення інституції на зразок Міжнародного центру передового досвіду з протидії
дезінформації в Україні розглядалася упродовж кількох останніх років. Одним із варіантів
було створення Центру з розбудови стійкості, де боротьба з дезінформацією була б лише
частиною діяльності. У вересні 2020 р. виступаючи перед делегатами 75-ї сесії Генасамблеї
ООН, Президент України запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу
з протидії дезінформації та пропаганди. 11 березня 2021 р. Рада національної безпеки і
оборони України ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації, який мав
об’єднати спеціалістів із різних структур і який повинен стати інструментом боротьби з
дезінформацією та неполітичним конституційним органом, який «забезпечує координацію
всієї діяльності держави щодо захисту національної безпеки та суверенітету» [22].
Найголовніше завдання Центру – це допомагати людям відрізняти факти від дезінформації.
«Сьогодні суверенітет країни визначається не лише наявністю атомної бомби, а серед іншого
й наявністю систем моніторингу інформації та протидії інформаційній війні» [23].
В Україні створено низку незалежних громадських організації, які протидіють
дезінформації: StopFake, VoxCheck, «Детектор медіа» об’єднані в міжнародні мережі та є
важливими союзниками європейських інституцій та урядів у протидії дезінформації.
Internews Ukraine здійснює дослідження російських соціальних мереж та експлейнери про
українську історію, VoxCheck проводить ґрунтовний аналіз правдивості слів українських
політиків. Euromaidan Press – здійнює дослідження втручання Кремля у внутрішні справи
України. SurkovLeaks, Informnapalm створив єдину в Україні онлайн-базу присутності
російських військ. Texty.org.ua робить аналіз великих даних і на наочно показують, як
працює російська пропаганда. Усі ці організації системно і якісно борються як з фейками,
так і зі шкідливими маніпулятивними наративами про Україну [24]. Співзасновниця
«StopFake» О. Юркова зазначала, що «якщо узагальнити всі фейки, то головна їхня ідея
в тому, що Україна – це країна-банкрут, країна, яка не відбулася, яка не може вибрати собі
керівництво. Усі ці наративи мають на меті дискредитацію української державності і є
прямою загрозою національній безпеці України» [25].
З найбільшим рівнем дезінформації Україна зіткнулася під час анексії Криму Росією та
вторгненням на Донбас. За оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних
матеріалів про Україну просувалося саме з інформаційного простору Російської Федерації,
зокрема, з російських соціальних мереж [26]. СБУ лише за перше півріччя 2020 р.
заблокувала міжрегіональну мережу ботоферм із понад 10 тис. акаунтів, якою керували з
Російської Федерації; порушила 35 кримінальних проваджень за статтями 109 і 110
Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади» та «Посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України») [26]. 21 особу притягли до кримінальної
відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди; нейтралізувала понад 300
кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури [26].
Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій Європейської служби
зовнішніх зв’язків European External Action Service – EEAS здійснювала щотижневий
огляд дезінформації, в якому містилися приклади прокремлівської пропаганди, поширеної
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у європейських країнах. Скористаємося даними за 30 листопада 2020 р. У сьому річницю
початку протестів на Майдані Україна знову була в центрі уваги прокремлівських ЗМІ. 23 із 69
досліджуваних матеріалів стосувалися України. Серед найбільш знакових зразків дезінформації:
«в Україні йде громадянська війна»; «після Євромайдану Україна втратила свій суверенітет»;
«Євромайдан був державним переворотом (збройним, фашистським і русофобським)» [27].
Також з’явилися безпідставні твердження про те, що Україна буде відправляти громадян із
російськими паспортами в концентраційні табори і навіть «табори смерті» [27]. Однак, найбільш
вразила заява про те, що в 2014 р. населення Криму нібито скористалося правом на
самовизначення у вигляді вільного і мирного референдуму, що відповідає міжнародним
стандартам [27]. Ці зразки дезінформації неодноразово звучали на телеканалах ZIK, 112 Україна,
Newsone, які рішенням РНБОУ були заблоковані 2 лютого 2021 р.
Українські громадські організації, які протидіють дезінформації визнали, що
телеканали ZIK, 112 Україна, Newsone були інструментами іноземного впливу, які становили
загрозу інформаційній безпеці України. На цих каналах лунали заклики до повалення
конституційного ладу, наративи про зовнішнє управління Україною та громадянську війну,
спостерігалося нагнітання паніки, розхитування внутрішньополітичної ситуації, залякування
або підігрівання воєнної напруги. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ
і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Ж. Борреля П. Стано, щодо
запровадження санкцій, які передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne
та Zik зокрема зазначив, що «спроби України захистити свою територіальну цілісність та
національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними,
враховуючи масштаби дезінформаційних кампаній, що зачіпають Україну, в тому числі з-за
кордону. Проте це не повинно відбуватися за рахунок свободи засобів масової інформації та
повинно здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та з дотриманням
міжнародних стандартів» [28]. Натомість, США підтримали зусилля України «з протидії
зловмисному впливу Росії на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та
відповідно до українського законодавства» [29]. У заяві посольство США в Україні
закликало до спільних зусиль, аби «не давати застосовувати дезінформацію як зброю в
інформаційній війні проти суверенних держав» [29]. Варто зазначити, що й в Україні
неоднозначно сприяли закриття телеканалів, однак офіційна позиція держави була
переконливою: Україна підтримувала свободу слова, але не пропаганду країни-агресора.
Пандемія COVID-19 стала ще одним тестом здатності влади та суспільства
мобілізуватися і надати дієву відповідь на черговий виклик. У «Стратегії національної
безпеки України» (2020) серед загроз національній безпеці України визначено, що
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), «виявило критичні проблеми в
інформаційній сфері …»[14]. Так лише, упродовж першого півріччя 2020 р. СБУ: припинила
роботу близько 2,3 тис. вебресурсів, які використовувалися злочинцями для неправомірних
дій; зупинила діяльність понад 2,6 тис. спільнот та 385 інтернет-агітаторів, які поширювали
різноманітні фейки про епідемію COVID–19. Аудиторія цих спільнот сягала близько 1 млн
осіб [26]. З березня 2020 р. Твіттер видалив 8 493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили
11,6 мільйона акаунтів, які «зробили обговорення COVID-19 об’єктом спаму і
маніпулювання» [30]. Заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні Р. Дюфло
підкреслив, що «особливо під час інфодемії, пов’язаної з COVID-19, ми побачили, наскільки
можуть бути шкідливими зовнішній вплив та дезінформація для питань безпеки» [8].
Гострою була й проблема дезінформації про щеплення від коронавірусної інфекції.
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Вибори в Україні в черговий раз продемонстрували вразливість інформаційної безпеки
країни. Наведу лише один приклад. Напередодні місцевих виборів 2020 р. в Одеській області
стрімко зріс рівень медійного впливу опозиційних медіа та політиків в інформаційному
просторі. Окремі політики та ЗМІ, маючи на меті власні інтереси, маніпулювали інформацією,
поширювали відверті фейки, які спрямовані на руйнування довіри в мешканців Півдня
України до процесів євроатлантичної інтеграції та західних демократичних і фінансових
інституцій [31]. Відбувалася мобілізація проросійського електорату з ностальгічними
настроями. За результатами дослідження було виявлено 10 політичних заяв з ознаками
дезінформації та фейку, у 20 новинах знайдено маніпуляції із заголовками чи змістом, 15
повідомлень мали ознаки прихованої чи хибно маркованої реклами, або джинси [31].
Дезінформація негативно впливає на свідомість людей, свободу їх самовираження.
Згідно з дослідженням КМІС, 52% українців вважають, що вони переважно або завжди
можуть виявити неправдиву інформацію чи фейки. Водночас тільки чверть українців
думають, що вони не здатні відрізняти дезінформацію від фейків [25]. Однак, за
результатами щорічного опитування USAID-Internews «Ставлення населення до ЗМІ та
споживання різних типів медіа у 2020 р.» лише 3% людей (у 2019 р. таких було 11%) в
Україні можуть розпізнати брехню в новинах [32, с.35]. У зв’язку з цим, владою підіймалося
питання про введення уроків медіаграмотності у школах та навчання старшого покоління
правилам відсіювання правдивої інформації від неправдивої.
Підсумовуючи зазначимо, що дезінформація є однією з ключових загроз національної
безпеки України. Загрози національним інтересам України різко загострилися в усіх сферах.
Боротьба з дезінформацією була достатньо складним процесом, інтелектуально містким,
сферою національної безпеки країни. Дезінформація стала серйозним інструментом
гібридної війни. Проаналізувавши лише окремі питання, пов’язані з дезінформацією, щодо
державності України, виборчих кампанії та боротьби з COVID-19, можемо стверджувати, що
вони є проблемами національної безпеки. Найреальнішим інструментом боротьби з
дезінформацією може бути фіксація фактів, заперечення неправдивої інформації, а також
аргументована дискусія. Проблема протидії інформаційній війні та дезінформації вимагає
скоординованих зусиль усіх державних органів, парламенту та громадянського суспільства.
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ПОЕТИЧНЕ СЛОВО ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ РЕГІОНІВ В ПЕРЕКЛАДАХ
ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ЯК ФАКТОР ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. В статті представлено результати проєктної діяльності філологів
Ізмаїльського державного гуманітарного університету щодо перекладів поезії національних
меншин регіону державною мовою. Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт, полягає
не тільки у комплексному вивченні естетичних здобутків представників різних
національностей південної Одещини, але й у необхідності введення їх в українське культурне
поле. Автор пропонує спроєктувати передовий досвід філологів ІДГУ на інші регіони
України, особливо із прикордонним статусом. Це сприятиме культурному обміну між
регіонами України, розвитку вітчизняної школи художнього перекладу, залученню
регіональних авторів і творчої молоді в загальноукраїнський літературний процес.
Ключові слова: поезія, переклад, етнічні спільноти, регіональний, консолідація.
Abstract. The article presents the results of project activities of philologists of Izmail State
University for the Humanities, connected with the translation of the poetry of national minorities
into the state language. The problem to be solved by the project is not only a comprehensive study
of the aesthetic achievements of representatives of different nationalities of the southern Odessa
region, but also the need to introduce them into the Ukrainian cultural field. The author proposes to
implement the project experience of ISUH philologists to other regions of Ukraine, especially with
border status. This will promote cultural exchange between the regions of Ukraine, the development
of the national school of literary translation, the involvement of regional authors and creative youth
in the all-Ukrainian literary process.
Key words: poetry, translation, ethnic communities, regional, consolidation.
Ідея створення поетичних антологій сягає корінням епохи раннього Середньовіччя з
метою збереження античної спадщини. Найбільш відомими є «Латинська антологія»,
опублікована німецьким філологом Олександром Різе (1869; 1879; 1894; 1906), в яку увійшли
вірші із рукопису VIII-IX ст. (Салмазіанський кодекс); «Грецька (Палатинська) антологія»,
укладена візантійським граматиком Констянтином Кефалою близько 900 року та надрукована
в 1916 р. в англійських перекладах Вільям-Роджера Патона. За доби Нового часу поетичні та
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прозові антології виконували пізнавальну та естетичну функції, презентуючи художній
доробок найбільш видатних митців певного художнього напряму та роду літератури.
Ідея створення антологій з консолідаційними цілями виникла в СРСР і мала на меті
охопити творчість усіх народів, що увійшли до його складу. Вийшли академічні видання
серії БВЛ «Поезія народів СРСР IV-XVIII ст.» (1972) [5]; «Героїчний епос народів СРСР»
т. 13, 14, (1975) [2], які лягли в основу обов’язкових курсів для студентів філологічної
підготовки. Курс «Література народів СРСР» у 1990-х роках був переформатований на
«Література народів СНД», а потім зник з робочих програм через втрату актуальності.
Потужна радянська школа перекладу національних літератур занепала, тимчасом художній
процес в суб’єктах РФ не припинявся. Розуміння непередбачуваних наслідків
неконтрольованого розвитку літературного процесу національними мовами, особливо у
прикордонних регіонах, привело до просування у 2015 р. грантових програм підтримки
національних літератур народів РФ федеральним агентством з друкування і масових
комунікацій. Результатом злагодженої роботи лінгвістів, експертів, учених стало створення
47 регіональних редакційних рад з метою відбору кількох сотень сучасних авторів і тисяч
творів, написаних після 2000-го року, та їх переклад з 59 офіційних мов федерації. За
результатами було підготовлено фундаментальні академічні видання: «Антологія сучасної
літератури народів Росії. Поезія» (2017); «Антологія дитячої літератури народів Росії»
(2017); «Сучасна література народів Росії. Проза» (2019) і в процесі підготовки наразі
знаходиться «Антологія сучасної драматургії народів Росії».
Україна як багатонаціональна держава також потребує термінових заходів державного
рівня з підтримки сучасного літературного процесу і перекладу державною мовою літературних
творів представників міноритарних етносів для консолідації поліетнічного суспільства
прикордонних регіонів. Перекладена державною мовою регіональна література може стати
засобом самоідентифікації і міжкультурної комунікації слов’яно-романо-тюркських народів
України, що сприятиме формуванню колективної ідентичності українського суспільства.
Пілотний держбюджетний проєкт з реалізації цього амбітного завдання «Регіональна
література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування
колективної ідентичності локального соціуму» (2019-2021) стартував в Ізмаїльському
державному гуманітарному університеті за підтримки МОН України. Українське Придунав’я
(регіон Буджак, або Південна Бессарабія) є прикладом гармонійного співіснування і
спільного розвитку представників багатьох національностей: українців, молдаван, болгар,
гагаузів, греків, албанців та ін. народів. Обраний авторами напрям дослідження був
скерований на вивчення кроскультурного виміру літератури й образотворчого мистецтва
краю в контексті формування спільної регіональної колективної ідентичності проживаючих
тут народів. Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт, полягає не тільки у
комплексному вивченні естетичних здобутків (літератури і живопису) представників різних
національностей південної Одещини, але й у необхідності введення їх в українське
культурне поле. Творча діяльність міноритарних етносів регіону зазвичай підтримується
материнськими державами (Румунією, Болгарією, Туреччиною), що, з одного боку, створює
плідні умови для художньої діяльності, а з іншого – веде до моноетнічного розуміння
регіональних здобутків, зокрема при викладанні курсу «Література рідного краю» в місцях
компактного поселення етнічних груп.
Робочою гіпотезою проєкту стало розуміння сучасного художнього процесу поліетнічного,
багатомовного й полікультурного прикордонного регіону як фактора гармонізації міжетнічних
відносин у регіоні. В його основу покладено видання довідкових та науково-дослідних
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матеріалів для оснащення курсу «Література рідного краю», який активно провадиться у школах
регіону, проте не має належного художнього і наукового забезпечення, що охоплювало би
творчий доробок усіх проживаючих в регіоні народів. Виховання в молодих мешканців краю
відчуття колективної ідентичності, вміння орієнтуватися в різних типах культур, порівнювати й
робити висновки про загальне та специфічне в системі культурних цінностей міноритарних
спільнот, виходити із складних ситуацій у процесі міжкультурного спілкування становить суть
соціокультурного виховання засобами мистецтва.
У сучасній гуманітаристиці регіональна літературна творчість розглядається як
важлива складова національної літератури. На сьогодні підготовлено три випуски серії
«Поезія Буджака»: «Поміж Дунаєм і Дністром» (Вип. 1, 2020), куди увійшли україномовні
поети регіону [4]. Другий і третій випуски є двомовними: «Две люлки, две родини / Дві
колиски, дві Батьківщини. Поезія бессарабських болгар в українських перекладах (Вип. 2,
2021) [3] та «Ecoul Bugeacului / Відлуння Буджака» (Вип. 3, рум., укр. мовами, 2021) [1].
Розроблені матеріали розглядаються як практичне підґрунтя для вчителів-словесників на
уроках літератури та позакласних заходів.
Динамічний аспект проєкту дозволяє моделювати культурну політику регіону засобами
рекламування естетичних досягнень багатонаціонального півдня Одещини, презентувати
матеріали проєкту в місцевих культурних осередках, розповсюджувати їх у школах для
забезпечення курсу «Література рідного краю» і, головне, – запобігати штучно
впроваджуваним конфліктам на міжетнічній основі в умовах сучасних інформаційних війн.
Передовий досвід філологів Ізмаїльського державного гуманітарного університету
можна спроєктувати й на інші регіони України, особливо із прикордонним статусом, а у
перспективі підготувати антологію сучасної поезії представників етнічних груп нашої
багатонаціональної держави. Розміщення електронної версії такої антології на освітніх
інтернет-порталах зробить її доступною для широкого кола читачів.
Це сприятиме культурному обміну між регіонами України, розвитку вітчизняної школи
художнього перекладу, залученню регіональних авторів і творчої молоді в
загальноукраїнський літературний процес. Так, за нашими спостереженнями, значна
кількість талановитих авторів південної Одещини отримала високе визнання у своїх
історичних Батьківщинах, а в Україні залишилась практично невідомою: Петро БурлакВолканов (1939-2005), Ніко Стоянов, Тодор Стоянов – члени Спілки письменників Молдови
та Спілки болгарських письменників. Георгій Барбаров – член Спілки письменників
Молдови, Спілки незалежних болгарських письменників, Спілки болгарських письменників
(Болгарія); Михайло Бочваров-Бондар (1946-2017) – член Спілки письменників Болгарії та
Міжнародної спілки письменників Росії.
За останні десятиліття в Україні з’явилося декілька антологій поезії бессарабських
болгар: «Сборник на българска бесарабска поезия (ХІХ-ХХ в.)» (Одеса, 2002) за редакцією
Н. Стоянова; «Бесарабски изгрев. Поезия. Проза» (Одеса, 2004), укладена С. Драгневою та
«Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия» (Одеса, 2006), упорядкована
Є. Налбантовою. Однак усі вони вийшли болгарською мовою, що унеможливлює сприйняття
їх естетичних і духовних пошуків широким загалом. Ознайомлення з поезією бессарабських
болгар в українських перекладах дозволяє стверджувати, що вона характеризується високим
мистецьким рівнем, яскравою панорамою овіяних міфопоетичним сприйняттям
навколишнього світу регіональних топосів, що укорінюються у власну національну історію
та глибоко пов’язані з етнічною самоідентифікацією. Образ Буджака є одним зі стрижневих
символів естетичної рецепції бессарабських болгар, через який вони прагнуть усвідомлення і
101

прийняття найважливіших онтологічних маркерів своєї етнічної групи; значущості
культурних традицій та їх глибинних смислів; свого місця в парадигмі велика/мала
батьківщина, країна/етнос, нація/община тощо.
Болгаромовні поети Бессарабії маркують істотні етнічні риси локального соціуму,
виокремлюючи в менталітеті співвітчизників залишки балканської войовничості та
гарячкуватості («хайдушко», «горещо») в контексті визнання себе «синами Буджака»
(Ніко Стоянов, «Щось від Балкан»). В їхній творчості домінує пейзажна лірика з картинами
відкритих степових ландшафтів, дбайливо оброблених працьовитими людьми. Позитивний
культурний простір рідного краю, який розцвів завдяки невтомній праці переселенців,
становлять концепти пагорб, ріка, сонце, орач, нива, рідний простір, степ, вітер, далечина,
шлях. Іншими суттєвими характеристиками Буджака в ліриці сучасних митців є образи
квітучої вишні, Дунаю, ранкових світанків і величного заходу сонця на тлі безкрайнього
горизонту, що є невід’ємною ознакою степового простору.
Місцеві ландшафти є хранителями історичної пам’яті бессарабських болгар, у поезії
яких часто зринають образи легендарних ханів Кубрата, Аспаруха й ін. В художній рефлексії
відбувається сакралізація Північного Причорномор’я як священної землі, пов’язаної з
початком формування болгарського етносу. Популяризація героїчної історії протоболгар має
освітню і виховну функції, долає онтологічну драму відриву від історичної батьківщини,
виправдовує факт переселення й рабську працю перших колоністів. Культурна пасіонарність
розкривається через інтегрування національних міфів, міжкультурний діалог, наявність
плюралістичного підходу до оцінки естетичних явищ.
В українському регіоні Буджак проживає і велика румуномовна спільнота. З 1990-х
років на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету проводиться щорічний
фестиваль румуномовної поезії імені Павла Боцу, а в 2019 році було зареєстровано
літературне об’єднання «Ехо Буджака», яке очолив громадський активіст із с. Плавні
Ренійського району Іон Бику.
Незважаючи на багатий творчий досвід румуномовних жителів Буджака, автори
проєкту підготували першу в історії південної Одещини антологію творчості її
представників, укладену двома мовами. Вірші, що до неї увійшли, розкидані по літературним
журналам інших регіонів (Буковина) і румуномовних країн. У розпорядженні авторів
проєкту були персональні збірки віршів творчих представників румунської діаспори, а також
добірка їх віршів в різних антологіях, як-от: «Ieşire din anonimat», (Râmnicu Vâlcea, 2000);
«Vagonul «Basarabia» rătăcit în stepa sudică», Cluj-Napoca, 2001); «Cu gândul la poetul Ilie
Motrescu» (Чернівці, 2009), «Grădina mamei» (Iaşi, 2014 року) та літературних журналах:
«Dunărea Creştină» (Молдова, 2000), «Porto-Franco» (Galaţi, 2001), «Familia» (Чернівці, 20032004); періодичних виданнях: «Concordia» (Чернівці), «Luceafarul» (Одеса) й ін.
Міфопоетична картина світу румуномовних поетів Одещини відображає як загальне тяжіння
до осмислення свого етнічного коріння і національного надбання, так і звернення до вічних,
наднаціональних цінностей.
Відтак надзвичайно важливим уявляється створення єдиного культурного,
інтелектуального і літературного простору шляхом перекладів державною мовою поезії
представників міноритарних спільнот, що проживають в Україні. Соціальну значущість такої
діяльності важко переоцінити. Перекладацька робота дозволить сучасній українській
літературі збагатитися художнім досвідом численних етнічних груп, для яких українська
мова зможе відіграти консолідуючу роль, підвищить свій престиж у прикордонних регіонах,
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а результати перекладацької діяльності закладуть основу загальнокультурного гуманітарного
розвитку країни.
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Сучасні виклики суспільного життя суверенної та поліетнічної України актуалізують
національно-консолідаційну функцію державної мови. Саме вона, на наше переконання,
покликана врегулювати міжмовну дискусійність на теренах держави, що є причиною
політичних зіткнень та псевдонаукових спекуляцій.
Варто зазначити, що масове сприйняття державної мови як системи правил почасти
нівелювало її поліфункційність – обслуговування національного мовно-культурного і мовноінформаційного простору, збереження ідентичності української нації, зміцнення державної
єдності України.
Сьогодні надзвичайну вагу мають слова Івана Огієнка: «На кожному кроці й кожної
хвилини охороняй честь рідної мови, як свою власну, більше того – як честь своєї нації» [1].
Адже державна мова є націотвірним чинником, своєрідним генетичним кодом народу, що
зберігає його історію, звичаї, традиції, культурні надбання.
Вона – форма буття людини й суспільства, засіб ідентифікації мовця з українським
народом, основа формування національної свідомості та солідарності. А отже, саме державна
мова покликана зберегти соборність країни та мир на її землі.
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На чатах означених проблем постійно перебували й перебувають науковці, політичні,
культурні діячі, письменники, учителі, усі – хто не байдужий до становлення й розвитку
української мови як державної, до її міцного ствердження на теренах України.
Роль української інтелігенції в поступі українського слова простежуємо в працях
С. Гірняк, М. Жулинського, М. Лисюка, І. Лисяка-Рудницького, Ю. Курносова та інших.
Вивчення діалектної мови й мови в цілому в діахронії й синхронії, створення
національних фоно-текстофондів як основи державної української літературної мови в
епіцентрі уваги таких лінгвістів, як Г. Гримашевич, П. Гриценко, Г. Кобиринка, Д. Марєєв,
В. Мойсієнко, Л. Рябець та інших.
На визначальності мовної свідомості в системі становлення української мови та
ідентифікації мовця з українським народом акцентовано увагу в наукових доробках
Б. Ажнюка, П. Селігея, О. Ткаченка, І. Фаріон, Г. Яворської та інших.
Проблеми мовної політики в Україні, забезпечення функціонування української мови як
державної в різних сферах суспільної діяльності розкрито в наукових публікаціях Б. Ажнюка,
Н. Дзеньдзюри, Л. Масенко, Т. Марусика, М. Мозера, Н. Кісс та інших.
За останні десятиліття українська лінгводидактика (Бакум З., Голуб Н., Горошкіна О.,
Караман С., Климова К., Кучерук О., Омельчук С., Пентилюк М. та ін.) збагатилася працями,
що розкривають сутність формування предметної українськомовної компетентності здобувачів
освіти, що «визначає усвідомлення мови як державотворчого чинника, як засобу ідентифікації
мовця з народом, нацією, як засобу фіксування й передавання інформації, культурного спадку,
засобу вираження й передавання своїх емоцій, почуттів, пeреживань» [2, c. 4].
Мета нашої розвідки – актуалізувати увагу суспільства до мовної ситуації в Україні,
оглядово окреслити процеси поступу української літературної мови як державної, довести, що
вона є основним засобом ідентифікації мовця з українським народом, відтак її комунікативні
потужності необхідно зміцнювати повсякчас.
Питання генези української мови як державної, основи єднання нації сягають праць
П. Куліша. Зокрема акцентною є його стаття-відгук-реакція на Емський акт 1876 року під
назвою «Зазивний лист до української інтелігенції» (1882 р.), у якій автор закликає «До гурту
рятувати святе насліддє – слово!» [3, c. 410], через мову відстоювати духовну суверенність
народу.
Активним суб’єктом поступу українського народу постає українська мова в наукових
доробках М. Костомарова, М. Грушевського, які намагалися пояснити, яким чином в умовах
шалених заборон та утисків українці не лише зберегли власну мовно-національну
ідентичність, а й довели, що українська нація має повне право на самобутню історію, яка має
виписуватися українською мовою.
20-30-ті роки ХХ ст., які Ю. Смолич назвав «важливою порою великого початку, що
закладає підвалини для дальшого поступування і розвитку» української літературної мови,
стали періодом вибудови української мови як науки з її правилами, нормами, термінною
системою, структурою, методами вивчення, викладання, а відтак і розвитку. Проблема
нормативності розглядалася на засадах формування теорії української мови, наукового її
дослідження, розроблялися основні підвалини правописів 1919 р., 1921 р., 1929 р., у яких
лінгвісти намагалися відобразити історичні процеси становлення української мови,
викристалізовували норми української літературної мови, які, на прикрість, були зруйновані
правописом 1933 року.
Особливу вагу, на нашу думку, щодо генези української мови у 20-х роках ХХ століття
мали праці М. Гладкого, А. Кримського, О. Курило, І. Огієнка, О. Синявського, В. Сімовича,
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М. Сулими та інших. Прийняття в 1929 році на державному рівні Українського правопису
відобразило такі ознаки літературної мови, як писемний характер, територіальну
об’єднуваність, унормованість, взаємодію з діалектами, художньою літературою.
Виформування такої мови за писемною ознакою спрямовувалося здебільшого на
публіцистику, офіційно-ділове спілкування, освітню, наукову діяльність, що простежуємо й
сьогодні – це галузі, які послуговуються літературно унормованою мовою. Тут спрацьовує й
інтегрувальна ознака за територіальною функціональністю. Проте усний різновид мови як у
часи українізації, так і нині не повною мірою зреалізовує об’єднувальну константу української
літературної мови.
Варто зазначити, що значущим для становлення й поступу української унормованої мови
був популярний начерк М. Сулими «З історії української мови» (1927), у якому автор
намагався порівняти особливості українських діалектних груп, підгруп (наріч, піднаріч) та
обґрунтувати, чому українська літературна мова розвинулася з наддніпрянських народних
говірок, зазначити основні причини складного розвитку української літературної мови;
переконати спільноту в тому, що «без школи літературна мова не може стати
надговірковою…, без змоги потрапити до книги й газети та поширитися з ними вкупі серед
широких мас, літературна мова не зможе стати всенародньою» [4, c. 18]. Слушними й нині є
слова науковця про ставлення суспільства до української мови як державної, про наміри
опанування її: «Не в тім сила, що українська мова недавно вийшла на широкі й вільні шляхи
культури, як державна мова. Сила бо та в тім, що української мови і її скарбів не знають
широкі освічені кола самих українців. В тім трагедія (скоро минеться!), що український
інтелігент звик думати російською…, а то й просто якимсь покрученим жаргоном» [4, с. 20].
М. Сулима, здійснивши порівняльний аналіз діалектної основи мови, індивідуального
стилю письменників (І. Котляревський, Л. Боровиковський, Г. Квітка-Основ’яненко,
Т. Шевченко, Л. Глібов, Є. Гребінка, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Тобілевич, Панас
Мирний, Б. Грінченко, В. Самійленко, П. Грабовський, М. Вороний, В. Винниченко,
А. Тесленко, Олександр Олесь, М. Хвильовий та інші), як ніхто інший усвідомлював
державотворчу й культуроносну функції української літературної мови, а отже – важливість її
унормування на всіх рівнях, тому намагався окреслити основні критерії мовної норми,
зауваживши: «Нормувати мову конче треба на всіх її ділянках, адже без літературної норми
бувають-бо лише не дуже розвинені мови» [5, c. 15].
Послужними для нинішнього українця-мовляннина будуть праці Василя Сімовича
«Практична граматика української мови» (1918), «Граматика української мови для
самонавчання та в допомогу шкільній науції» (1921), у яких автор заклав основи розуміння
того, що мова, її граматика мають функціонувати за відповідними законами: «…граматика
практична має собі за завдання в найкоротшому часі зазнайомити читачів з найважнїщими
законами української мови та прикласти ті закони до життя, себто використовувати ті закони в
мові (мовленні – уточнення наше) та на письмі» [6, c. 6]. Текст обох «Граматик» В. Сімовича –
це історичний сегмент розвитку, розквіту, експериментування й поступового становлення
української мови, процесів унормування її системи та структури з опертям на народну мову;
окрім цього, це потужний зразок «живої мови», носій навчально-наукової інформації,
усвідомлене опанування якої – запорука єднання українського народу.
Історія засвідчує низку жорстоких і підступних утисків щодо української державності
загалом та її державної мови передусім. Щонайменше 174 рази українська мова ставала
об’єктом заборон. Нетривке відродження в часи українізації щоразу втинала владна
гільйотина колонізаторів та окупантів. Імперська політика пропагувала її функційну
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меншовартість, неминучу приреченість на забуття. У пострадянському задзеркаллі
українська державна мова була «автоматизован[ою] й номіналізован[ою] мов[ою] влади ˂...˃,
запрограмован[ою] мов[ою], в якій нейтралізовано можливість неконтрольованої
комунікації. А відтак, це мова, з якої витіснився сенс, мова, яка перестала бути живим
організмом» [7, с. 312].
Наслідком таких процесів могло стати культурне й національне каліцтво суспільства,
адже, за пророчими словами І. Франка, відокремленість від державної мови зумовлює
фатальний вплив на весь психічний лад зденаціоналізованих діячів. Паче того, знання
кількох іноземних мов та вправне володіння ними ніколи не замінить послуговування
державною мовою. У цьому ми переконалися у 2016 році, коли його оголосили роком
англійської мови, спонукали укладати перелік заходів із просування іноземної, звітувати за їх
виконання, а згодом – викладати дисципліни у вишах англійською, й освітні компоненти, які
спрямовані на вивчення української також, публікувати англійською наукові статті. Такий
підхід мимовільно загальмовує «працездатність» української мови в науковій сфері її
функціонування й відтворює в пам’яті слова М. Грушевського: «Поки мова не здобуде місця
у вищій школі, поки вона не служить органом викладання в університетських та інших
навчальних закладах, поки вона не стане знаряддям наукової праці у викладанні, доти
суспільство, народність, що розмовляє цією мовою, почуватиме себе на становищі нижчої,
культурно неповноцінної нації… Академічна, університетська наука цією мовою засвідчує
культурну повноцінність народності…» [8, c. 175-176].
Здавалося, усі проблеми функціонування української мови як державної мали б
розв’язатися після проголошення незалежності. Адже ст. 10 Конституції України
задекларувала українську державною мовою в Україні. Незважаючи на це, представники
глобалістської ідеології активно лобіюють утвердження кількох державних мов на теренах
України. Це породжує конфронтацію в суспільстві: спротив небайдужої інтелігенції та
інертне мовчання панівної верхівки. Проблема збереження конституційного права
української мови набирає загальнодержавної ваги.
Кроком до її розв’язання став Закон України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» від 25 квітня 2019 року за №2704-VІІІ, окремі норми якого
набули чинності 16 січня 2021. Його зміст спрямовано на утвердження державної мови в усіх
сферах життя українського суспільства. Такий поступ влади вважаємо закономірним та
слушним, адже саме державна мова є паспортом народу, його пам’яттю і голосом,
універсальним феноменом національного самовираження та самопізнання. Переконані, з
утвердженням і дієвістю цього Закону Україна стає на шлях відродження власної
державності, викристалізовує ідею єдності мови з кожним громадянином.
Ще одним засобом зміцнення української державності можна вважати упровадження
нового Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України (постанова № 437
від 22 травня 2019 р.), спільним рішенням Президії Національної академії наук України
(протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України
(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.), затверджений Українською національною
комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.). Кодифіковане видання
тлумачить мову як «запорук[у] тривкої ідентичності нації, основ[у] її етнокультурної
цілісності» [9, с. 5].
Правописна система покликана утвердити державну мову в різних сферах суспільного
життя через формування впевненості у власній мовно-мовленнєвій компетентності в носіїв
української мови в повсякденному комунікуванні.
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Водночас у сучасних умовах державного відродження не варто забувати про
багатовікову асиміляційну політику, інтерферентний вплив мов-сусідів, про неоднозначну
українськомовну стійкість у суспільстві, про мовний нігілізм окремих верств населення,
породжений багатовіковим колоніальним буттям України.
Оберігати екологію духовності національно понівеченого українського суспільства
задля утвердження української державності покликаний передусім Учитель української
словесності – носій взірцевого мовлення в рідномовному форматі спілкування
«Викладання мови, – наголошував ще в середині ХХ ст. педагог Василь
Сухомлинський, – це майстерність творення людської душі, бо воно є найніжнішим,
найтоншим діткненням до серця дитини. Викладання мови – це людинознавство, бо в слові
поєднуються думка, почуття, ставлення до навколишнього світу. Викладання мови – це й
суспільствознавство, бо в слові закарбовані століття життя й боротьби народу, його мужність
і слава, надії і сподівання» [10, с. 1].
Саме тому «вчитель української мови і літератури на засадах грамотності, національномовної свідомості, лінгвістичного мислення, комунікативної компетентності, інноваційних
технологій навчання, знань національної культури покликаний у процесі професійної
діяльності творити концепцію розвитку й ствердження української мови, проектувати
траєкторію мовної поведінки й мовного життя творчої особистості учня, а відтак – і
майбутнього України» [11, с. 6].
Сьогодення нашої держави, попри економічні й соціальні негаразди, усе ж дає шанс на
утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя. Звернімося до слів Ліни
Костенко, що набувають сьогодні особливо актуального звучання:
І не знецінюйте коштовне,
Не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
На сто ерзаців у собі!
«Коштовним» у рядках заклику для нас є саме державна мова, що має здатність
ідентифікувати мовця з українським народом.
Укотре наголошуємо, що державна мова покликана об’єднувати, а не диференціювати
суспільство; вибудовувати конструктивний діалог міжкультурного комунікування, а не
розпалювати вогнище національної ворожнечі; дати змогу кожному українцеві відстояти
власну індивідуальність як носія національної культури, а не інтегрувати мовців у примарну
узагальнену й стандартизовану множинність.
Отже, на часі спільними зусиллями моделювати національну стратегію сталого
розвитку України. Відроджувати і примножувати функціонування державної української
мови як системотвірного складника української громадянської нації, прагнути до
інтенсифікації державотворчих і консолідаційних функцій української мови задля єднання
українського суспільства. Кожен із нас має пам’ятати слова Івана Огієнка: «Якщо урядник …
у своїм приватнім житті не виковує всіх рідномовних обов’язків свого народу, то він
дошкульно зраджує свою націю …».
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ ХВИЛЬ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗА Й. ШУМПЕТЕРОМ)
The article analyzes the theory of «innovative waves of development» of Austrian and
American economist, political scientist, sociologist, economic historian J. Schumpeter in the
historical and pedagogical context: the interdependence and correlation of education, access to
education to all segments of the population with the development of innovations, the formation of
national and civic consciousness as a guarantee of national security.
Key words: national security, innovations, education, national and civic consciousness.
Національна безпека України чітко регламентується відповідним законом як «комплекс
законодавчих та організаційних заходів, спрямованих на постійну захищеність життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам», зокрема й у сфері освіти [5]. Зміни в освіті,
свідками, учасниками і творцями яких ми є, спонукають до реорганізації усіх складових
підвищення якості освітнього процесу. Схвалення Концепції «Нова українська школа»
Міністерством освіти і науки України у 2016 р. [2], затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти у 2018 р. [1], Закону України «Про повну загальну середню
освіту» запустили незворотні процеси в освіті, які через певний час торкнуться і вищої
школи.
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У контексті означеної теми доцільним вважаємо аналіз теорії «інноваційних хвиль
розвитку» австрійського й американського економіста, політолога, соціолога, історика
економіки Й.А.Шумпетера. У 1940-х рр. він виокремив «інноваційні хвилі» (тривалістю 5060 років), які приносять із собою початок чергової «економічної епохи», мають тенденцію до
скорочення тривалості кожної наступної і беруть початок із т. зв. «промислової революції»
XVIII ст. в Англії.
Інтерпретуючи теорію Й.А.Шумпетера, можна виокремити такі інноваційні хвилі:
1. інспірована появою парових двигунів і розвитком текстильної промисловості та
металургії (тривала з 1780 по 1840 рр.);
2. пов’язана з розвитком залізниць і сталеливарної промисловості, завершилася
приблизно у 1900 р.;
3. зумовлена поширенням електрики та розвитком двигуна внутрішнього згоряння;
4. тривала з 1950 по 80-ті роки XX ст. і характеризувалася досягненнями в хімічній
промисловості, електроніці та аерокосмічній промисловості;
5. почалася приблизно у 1989 р. із значного поширення корпоративних мереж типу
«клієнт-сервер», розвитку програмного забезпечення, мультимедіа і телекомунікацій. Ця
хвиля ще є далекою від завершення: вона має тривати і завершитися новим технологічним
стрибком десь у 2010–2020 рр. [7].
На перший погляд видається, що термін «інновація», «інноваційна технологія»
ототожнюється із технологізацією, спрямованою на реалізацію досягнень науковотехнічного прогресу та їх удосконалень. Особливо це стосується тлумачення «інновації» як
«вкладення коштів в економіку, що забезпечує зміну техніки та технології» чи «нової
техніки, технології, що є результатом досягнень науково-технічного прогресу. Відповідно,
підґрунтям і фактором інновації є розвиток винахідництва, раціоналізації, поява великих
відкриттів [7].
Разом з тим, цілком обґрунтовано стверджуємо взаємозалежність і кореляцію рівня
розвитку освіти, доступу освіти до всіх верств населення, збільшення видатків на освіту з
розвитком інновацій. Адже нова епоха, пов’язана з боротьбою за панування на ринках збуту,
вимагала більш якісного рівня освіти від усіх суспільних прошарків, в т. ч. від робітників і
селян.
Саме тому кінець ХІХ – початок ХХ ст. характерний проведенням реформ
загальноосвітньої школи, передусім – початкової. Вони мають ряд спільних рис.
По-перше, пов’язані із запровадженням державного, юридично обов’язкового
безплатного початкового навчання – у різних державах у різний час, але переважно в
останній третині ХІХ ст.
По-друге, в різних державах Заходу приблизно однаковими були терміни навчання у
початковій школі (4-6 р.), принципи їх організації, програми тощо.
По-третє, реформи пов’язувалися також з інтенсивною перебудовою середньої освіти,
оскільки спеціалізоване машинне виробництво вимагало робітників вищої кваліфікації, для
чого початкової освіти було недостатньо.
На рубежі ХІХ – ХХ ст., позначеному змінами економічного, соціально-політичного і
власне педагогічного характеру, все очевиднішою стала неспроможність педагогічних
концепцій минулого з їх відривом від дитини, надмірним інтелектуалізмом у навчанні,
волюнтаристським втручанням у процес розвитку дитини, позбавленням вихованця права на
самостійність. На порядок денний виступила потреба «нового виховання», яке б будило
активність дитини і не придушувало б її ініціативи.
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Саме ці зміни покликали на світову педагогічну арену на початку ХХ с. Марію
Монтессорі, Джон Дьюї, Георга Кершенштейнера, Генріха Шаррельмана та інших вчених,
досвід і творчий доробок і в наш час не втратив актуальності. У першій третині ХХ ст. –
Януша Корчака, який і сьогодні закликає до спільної «Молитиви вихователя»: «дай дітям
доброї долі, підтримай їх у зусиллях їхніх щирих, працю їхню благословити. Не провадь їх
шляхами найлегшими, але найпрекраснішими проведи» [3]. І вкотре звертається до кожного:
«Поважайте незнання дитини! Поважайте працю пізнання! Поважайте невдачі і сльози!»,
«поважайте кожну окрему хвилину, адже вона вмре і більше ніколи не повториться», дайте
дітям змогу «насолоджуватись радістю світанку і вірити», не зрікайтеся «в ім’я завтра»
хвилин спілкування з дитиною, щоб вкотре не збувалося провісництво: падає дах, бо не було
приділено належної уваги фундаментові будівлі [4].
В українській педагогіці, яку вважаємо наскрізь педоцентричною, було чимало
представників, але, у контексті нашої наукової розвідки, чи не найактуальнішою видається
творча спадщина Василя Сухомлинського, який в умовах тоталітарного режиму зумів
піднести дитину так високо, що, як і його натхненник, Януш Корчак, віддав їй своє серце.
Своєрідним маніфестом педоцентризму як найбільшої інновації ХХ ст. стала поетична казка
письменника-льотчика Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», із загальновідомою з
присвятою: «всі дорослі спочатку були дітьми, лише мало хто з них про це пам’ятає».
«Quem di odere, pedagogum facere» («Кого боги зненавиділи, – зробили педагогм»),
твердить латинське прислів’я. Далекого 1896 року Іван Франко саме його обрав епіграфом
комедії під назвою «Учитель». Власне «комедії» у ній було небагато. Адже упродовж віків
становище вчителя, з одного боку, було шанованим, знатним, високим, поважливим, адже
він ніс світло знань, відкривав найпотаємніші віхи людського буття, надихав, окриляв,
окреслював шлях своїх вихованців. З іншого, – часто суперечливим, важким як морально,
так і фізично.
Мойсей, Ісус, Будда, Магомет, Конфуцій, Лютер були не просто духовними наставниками
народів, серед яких проповідували. Вони несли ідеали, які не завжди із захопленням
сприймалися правлячими верствами, не відповідали загальноприйнятим, могли бути руйнівними
для надсильних авторитетних режимів. Тобто, вони були, насамперед, вчителями.
Жоден ворог, який приходив на нашу землю, та, зрештою, будь-який загарбник, ніколи
не нищив матеріальні блага (фортеці, мури, заводи, фабрики, залізниці…). Він… закривав
школи, нещадно переслідував учителів, наставників і духовенство: тих, хто майстерно
володів словом і вчив мислити…
Єзуїти (представники християнського чернечого ордену римо-католицької церкви часів
Реформації) вивели формулу перемоги: «Будуймо свої школи, – а решту вони зроблять за нас».
«Historia est Magistra Vitae» – твердить ще одне латинське прислів’я («історія –
вчителька життя»). Власне вона нам дає чітке уявлення про місце і роль вчителя у
формуванні поколінь, нації, розбудові держави. Ймовірно, тому видатний педагог і
громадська діячка періоду визвольних змагань Української держави Софія Русова
акцентувала не лише на соціальній вазі педагога, а й на стратегічній історичній і
державотворчій: «У народа, що живе вільно, є дві святині: власна школа і власне військо.
Школа дає зброю проти злиднів, проти приниженого стану серед других народів; військо –
то певна оборона незалежності і волі народу» [6].
Незнання історії демонструють нам сучасні події: за сім років російсько-української
війни виросло ціле покоління учнів (студентів) початкової (і вищої – бакалаври)
неукраїнської за змістом школи, яких навчили з огидою ставитися до свого, рідного,
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зневажати рідну мову, культуру, нівелювати національні здобутки… І тягар перевиховання
цих дітей (молоді) ляже саме на вчителів. Це варто усвідомити як студентській молоді, яка
буде вчителювати, так і педагогам-настваникам, які вже працюють на педагогічній ниві.
«Колективне сумління пробуджується поволі», писав Януш Корчак [4]. Теоретизуючи, ми
забуваємо, що повинні вчити дитину не тільки цінувати правду, але й розпізнавати брехню, не
тільки любити, але й ненавидіти, не тільки поважати, але й зневажати, не тільки згоджуватися,
але й обурюватись, не тільки підкорятись, але й бунтувати. Отож, підсумовуючи вище означене,
зауважимо, що якість освіти – це не тільки комплекс характеристик освітнього процесу, що
визначають послідовне та практичне ефективне формування компетентності та професійної
свідомості, не лише певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку,
якого досягли випускник освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і
виховання. Це усвідомлення своєї ролі у професійному зростанні, причетності до змін, які
відбуваються у державі, це моральна відповідальність і академічна доброчесність, які, на нашу
думку є підґрунтям національної безпеки.
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ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Г. Г. ВАЩЕНКА
У СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ І ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОСТІР
Анотація. Доведено світовий, європейський вектор творчості професора Ващенка в
умовах нової інформаційно-цифрової реальності. Розкрито і проаналізовано його діяльність
Полтавського і Мюнхенського періодів. Обгрунтовано засоби її інтеграції у світовий
науковий та освітянський простір на основі суб’єкт-cуб’єктної рівноправної взаємодії і
збереження індивідуальних людських особливостей та характеристик. Визначено
методолого-теоретичні засади духовно-моральної парадигми творчості педагога на
ідеалістичних та матеріалістичних позиціях єдності віри і розуму. Теоретико-методичні
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підходи перевірено в практиці діяльності професора Ващенка на посаді завідувача педологопедагогічної кафедри Полтавського Інституту народної освіти, керівника Білицької школи,
директора учительської семінарії, професора Українського Вільного Університету, ректора
Богословської академії з урахуванням трансформаційних процесів в освіті, в інтеграції
теоретичних, методичних, технологічних інноваційних світових досягнень (використання
Монтессорі-педагогіки, розроблення змісту першого українського підручника для ВИШу,
узагальнення досвіду виховання в радянській школі). Творчість Ващенка схарактеризовано за
віковими, психологічними, часовими, національними, персоналістичними, соціальними та
географічними ознаками, що дозволяє зорієнтувати сучасну освіту на подальший розвиток
інформаційно-цифрового суспільства.
Ключові слова: Григорій Ващенко, педагог, патріот, Полтавський період, Інститут
народної освіти, професор, загальні методи навчання, Мюнхенський період, Український
Вільний Університет, Богословська академія.
Abstract.The world and European vector of Vashchenko's creativity in the conditions of the
new digital reality has been proved. His activity during Poltava and Munich periods has been
revealed and analyzed. Themeans of its integration in totheworld scientific and educational space
on the basis of subject-subjective equalinter action and preservation of individual human features
and characteristics have been justified. Idealistic and materialist position sof the unity between
faith and reason determined method sand theoretical principles of the spiritual and moral paradigm
in the educator's creativity. G. Vashchenko tested theoretical approaches in practice ashead of the
Child development and pedagogy department of the Poltava Institute of Public Education, at Bilsk
School, Teachers' seminary, the Ukrainian Free University, taking into account transformational
processes in education and using theoretical, methodological, technological and innovative world
achievements (use of the Montessori educational method, development of the content of the first
Ukrainian textbook for highers chool, synthesis of education experience in the Soviet school).
Vashchenko's work has been characterized on the basis of age, time, personality and geography.
Key words: Grygory Vashchenko, educator, patriot, Poltava period, the Institute of Public
Education, professor, general teaching methods, Munich period, the Ukrainian Free University, the
Theological Academy.
Особливий науковий інтерес для нас становить спадщина Г.Г. Ващенка і засоби її
інтеграції до світового наукового і освітянського простору як реально-розумового і
релігійно-філософського уявлення про світ і людину, історико-педагогічний процес. Уся
творчість Г.Г. Ващенка має світовий, європейський вектор. Це особливо важливо для
формування «європейської свідомості», виховання такого типу особистості, який би був
відданий своїй Батьківщині й одночасно підготовлений до європейського міжнаціонального
діалогу в умовах нової інформаційно-цифрової реальності. Значення цього буде зростати, бо
Україна – європейська держава.
Григорій Ващенко – український учений-педагог 10-60-х років ХХ ст. – належить до
національної педагогічної школи, науково започаткованої Г.С. Сковородою і теоретично
обгрунтованої К.Д. Ушинським. Високий патріотизм, відданість національній ідеї, глибина
знань з історії і теорії педагогіки дали підстави вважати Гр. Ващенка основоположником
української національної педагогіки.
Саме Гр. Ващенко постає як талановитий педагог і психолог, палкий патріот України,
що вирізняє його з-поміж інших учених. 16 років він працював завідувачем кафедри
педагогіки і педології Полтавського Інституту народної освіти. Як його наступниця, через
роки я працювала завідуючою кафедри педагогіки Полтавського національного
педагогічного університету понад 25 років і засвідчую, що він охопив і розкрив всі
найактуальніші питання дидактики і теорії виховання з позицій християнського гуманізму,
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ідеології Любові, Правди, Совісті, Милосердя на широкому соціальному тлі. Це дозволяє
стверджувати, що ним розроблений самобутній, оригінальний, історико-енциклопедичний
довідник з основ національної педагогіки, підгрунтям якого є висока ідея вільної, незалежної
України і особистої національної гідності людини. Під нашим керівництвом і за нашою
ініціативою, при підтримці ректора університету академіка В.О. Пащенка було відкрито
перший в Україні музей Г.Г. Ващенка.
Вчені й практики в основному високо оцінюють спадщину професора Ващенка.
Студенти сприймають педагога і його праці з інтересом. Беруть активну участь у дискусіях,
європейських читаннях, виставках, конкурсах, круглих столах. У Полтавському виші такі
заходи проводились щорічно, в квітні (у квітні 1878 р. Г.Г. Ващенко народився). Близько 500
студентів працювали в музеї Г. Ващенка, в аудиторіях, школах, друкувалися в студентському
часописі «Дидаскал». Проте є й такі вітчизняні і зарубіжні вчені, які дотримуються
протилежних підходів і оцінок. І чим менше вони обізнані з творчістю педагога, тим
радикальніше, недовірливіше ставляться до нього і його творчості.
Так, Гьотц Хілліг, німецький дослідник, у книзі «Метаморфози Г.Г. Ващенка»
поверхово, тенденційно, навіть з елементами наклепу подає образ і спадщину професора
Ващенка. У книзі багато неправди, не підтверджених даних. Автор наводить багато
сумнівних фактів, звинувачує Г. Ващенка у зв’язках із НКВС, називає «сексотом». Але, коли
вже зовсім почав тонути в брехні, зізнався: «Однако нужно отметить, что документальное
подтверждение гипотезы сотрудничества ученого с «органами», в том числе и на
мюнхенском этапе его жизни, не удалось найти»[10, с. 46]. На наш погляд, так себе вести
заставив Хілліга страх, що Ващенко (патріот) затьмарить образ Макаренка (космополіта).
Гьотц Хілліг усе життя досліджував творчість українця Макаренка, але був байдужим до
української культури, як і сам Макаренко. Виникає запитання до Хілліга: «А якже наукова
доброчесність і людська порядність?».
У нашому науково-методичному посібнику «…Служба Богові й Батьківщині»
аналізуються 14 праць професора Ващенка, віднайдених чи відновлених нами, які не були
раніше широко відомими в Україні [3]. А у нашій монографії (німецькою мовою) «Видатний
національний педагог і патріот України Григорій Ващенко» нами зібрано вже 135 праць
педагога, які були видані в Полтаві, Мюнхені, Торонто, Лондоні, пізніше деякі з них – у
Києві, Харкові, Дрогобичі [1]. Дослідження триває.
Відомий ващенкознавець А.Г. Погрібний щиро зазначав: «Все, що писав у своєму житті
Ващенко, – до найменшої коми пов’язано з Україною і творено ним для України» [11, c. 2].
Але значення творчості Г. Ващенка вийшло далеко за межі його рідної України. Він –
учений, професор і завідувач педолого-педагогічної кафедри Полтавського ІНО, керівник
аспірантури, заснованої ним у 1931 р., яку ми відновили лише у 1998 р., професор
Українського Вільного Університету, ректор Богословської академії, духовний батько
Спілки Української Молоді в еміграції, педагог-державник і громадський діяч. З ім’ям
Ващенка ототожнюється високий злет української національної педагогічної думки в ХХ
столітті. Проте його доля склалася так, що він 22 роки прожив на чужині, в еміграції. Кращі
його праці інтегровано в Німеччині, зокрема в Мюнхені, до бібліотеки Українського
Вільного Університету.
Вся спадщина Г. Ващенка має духовний (закінчив Московську духовну академію),
глибоко моральний характер, що утворює і складає духовно-моральну парадигму його
творчості. Методологічною основою духовно-моральної парадигми Г. Ващенка виступає не
протиставлення матерії і духу, а інтеграція розуму і віри. У своїй педагогічній спадщині він
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показав сукупність ідеалістичного і матеріалістичного способів існування, об’єднав два
підходи, віру і розум. У цьому, на погляд Г.Г. Ващенка, полягає гармонія світського і
релігійного сенсу існування людини, а отже – її сучасна екзистенція.
Активно розвивається у цей період його літературна творчість. Після виходу в 1907 р.
збірки «Пісня в кайданах», у 1910 р. в Петербурзі він опублікував п’єсу «Сліпий», у 1912 р. –
першу частину великої повісті, що вийшла в Києві, «До грунту», повість «Сміх природи» перша частина, а також оповідання «Самотній» та «Феєрія». «Хоч критика дуже прихильно
зустріла мою п’єсу і збірник «До грунту», - писав педагог в автобіографії, - я захопився
питаннями психології і педагогіки [6, с. 12]. Рецензії на його твори писали відомі
письменники. У його художній творчості простежується гуманістичний і оптимістичний
підхід до життя. Тому його художні твори перекладено багатьма іноземними мовами. Це
одна із форм інтеграції.
Системотвірним компонентом духовно-моральної парадигми спадщини Г. Ващенка
виступає сформульований ним виховний ідеал, який він трактує то як «Служба Богові й
Батьківщині», то як «Служіння Богові і Україні». Ці поняття можна сприймати як
рівнозначні, синонімічні. Проте глибокий аналіз праць педагога свідчить, що він веде мову
не лише про виховання української молоді і рідну Україну. Бог і Батьківщина, стверджує він,
– єдині для виховання всіх людей. Виховний ідеал, як ясна зірка на небі, мусить засяяти у
світовому освітньому і науковому просторі. Бог і Батьківщина – вершина піраміди цінностей
виховання для молоді всього світу.
Це дозволило Ващенку обгрунтувати кілька основних завдань навчально-виховного
характеру, що не може не взяти до уваги не тільки українська, а й європейська школа:
І завдання – національно-патріотичне навчання і виховання, інтелектуальне його
спрямування. Ним підкреслено велике значення правильного співвідношення загальної і
фахової підготовки. Він указує на помилки щодо цього німецького педагога
Кершенштейнера;
ІІ завдання – морально-релігійне виховання, застерігає, щоб мораль «не обернулася в
мораль егоїстичну», навчає враховувати етнопсихологічні особливості свого та інших
народів. З моральним вихованням тісно пов’язує виховання волі і характеру: чесність,
правдивість, принциповість і вміння ставити перед собою чітку мету. Окремо - Любов до
праці, основним мотивом праці мусять бути інтереси суспільства, яким підкоряються
інтереси особистості, що вимагає свідомої дисципліни. Професор Ващенко закликає до
виховання бадьорості й життєрадісності, щоб частина молоді не впала у зневіру й песимізм,
але не допустила при цьому безжурності й легковажності;
ІІІ завдання школи – дати молоді естетичне виховання, оскільки український народ має
великі естетичні здібності;
IV. Особливе значення педагог надає фізичному вихованню, а також вихованню
чемності й пристойності. Підкреслює, що педагогічний процес єдиний і названі завдання й
види виховання органічно поєднані. Вічними є визначені ним чинники виховання: родина –
«запорука морального здоров’я», природа – «велична книга, що без слів промовляє до серця
людини», стриманість, справедливість, людська гідність, щирість, усі види доброчинної
діяльності – праця, як «життєва активність людини, націлена на добро», спілкування –
«джерело наших чистих радощів» та ін.
Отже, «служба Богові й Батьківщині» - це ідеал, тобто кінцевий результат виховання,
але ним детермінується мета, принципи, зміст, методи, форми і види освітньо-виховної
діяльності. Тільки на основі відповідного визначення змісту названих педагогічних
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категорій, можна зрозуміти і сприйняти духовно-моральну парадигму Г.Г. Ващенка.
Педагогічні твори Коменського, Руссо, Песталоцці після появи на світ, - пише педагог, швидко ставали відомими усім європейським народам і використовувалися у вихованні
молоді. А педагогічні настанови, висновки, педагогічні поради і передбачення Г. Ващенка,
які для нас не менш важливі, залишаються ще недостатньо знаними і не інтегрованими до
навчальних планів і програм української освіти.
Основні праці педагога написані у 20-60-ті роки минулого століття, тому під упливом
сучасної «обвальної інноватики» можуть комусь видатися несучасними. Але новизна
визначається не датою виникнення, не хронологією, а тим, як вона служить справі, як
відповідає на запити часу і сприяє вирішенню складних питань теорії та практики виховання
і навчання в сучасних умовах.
Вирішальне значення для розвитку вищої педагогічної освіти в Україні мала
монографія Г. Ващенка «Загальні методи навчання», видана в 1929 р., у Харкові [5]. Книга
увійшла у вжиток як підручник і широко використовувалася у багатьох вишах України, а в
деяких за кордоном – і донині. Працю з дидактики було педагогом доповнено і видано в
еміграції у чотирьох частинах. До неї увійшли «Система навчання», «Зміст освіти»,
«Організаційні форми навчання». Особливу увагу автор приділяє класифікації методів
навчання, організації самостійної навчальної праці, пізнавальній діяльності колективу і
кожного учня, їх об’єднанню. Індивідуалізувати роботу педагог рекомендує або за змістом,
або за способами виконання, пристосовувати методи роботи з учнями до їхніх здібностей.
Головною метою перевірки і оцінки знань є визначення засвоєння учнями програмного
матеріалу, роботи вчителя. У книзі 16 розділів. Професор Ващенко розглядає методи в науці
і методи в навчальній праці. Це основна класифікація, до якої вдаються і сучасні вчені,
аналізуючи спільне й відмінне в методах науки і в методах навчання.
На підручник написано дві рецензії. У своїй рецензії А. Савицька, аспірантка відділу
дидактики УНДІПу, скрупульозно і дещо упереджено піддає аналізу класифікацію Г.
Ващенка, його описи методів, що потрібно, на погляд Савицької, викласти «популярніше і
методичніше». В книзі, - пише вона, - бракує повноти, грунтовності, «наближення до нашої
радянської практики». Робить висновок, що за браком будь-яких підручників українською
мовою книжку професора Ващенка «частково можна буде використати в педвишах і
книгозбірнях трудових та профшкіл» [12, c. 178-180]. До речі, перший підручник з
педагогіки українською мовою був виданий у 1940 році (автор С.Х. Чавдаров), Г. Ващенко
на понад 10 років випередив його появу.
Друга, об’єктивна і висококваліфікована рецензія підготовлена доктором педагогічних
наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.М.
Алексюком. Г. Ващенко, – вказує рецензент, – викладає методи на тлі історії світової
педагогіки. Це важливо, бо методи – центральна категорія педагогіки, що має вічне і
всезагальне для педагогіки значення. Безумовно позитивною є класифікація методів
навчання з погляду процесів мислення, що характеризують методи науки. Велику увагу, –
пише А.М.Алексюк, – Г. Ващенко приділяє лабораторно-ілюстративному і дослідницькому
методам. При цьому він розглядає їх окремо стосовно вищої, середньої і початкової школи.
Професор Ващенко аналізує методи проєктів у досвіді американської школи. Це важливо для
української школи. Хоч ці методи було розроблено американськими педагогами, але
інтегрувалися вони у заклади освіти України. Мав рацію Ващенко і в тому, – зазначає
рецензент, – що вся методика навчання була в той час спрямована не в бік розвитку
особистої ініціативи, самостійності учнів, а в бік засвоєння певної суми знань. Оригінально,
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що у завершальній частині підручника Г. Ващенко пропонує низку сформульованих ним
педагогічних задач. Ці задачі близькі до тих, які ми в наш час називаємо проблемними.
В обгрунтуванні методів Г. Ващенко випередив свій час. Саме Америка в ХХ столітті
дала плеяду педагогів, що енергійно боролися проти старої авторитарної школи. В першу
чергу це Джон Дьюї і його учні Вільям Кілпатрик і Олена Паркхерст. Знайомство з
американською теорією і методикою, їх інтеграцію до української освіти професор Ващенко
вважав умовою прискореного розвитку вітчизняної школи.
Педагог наголошував, що основна проблема педагогіки майбутнього – «поєднати
вільний розвиток дитини з педагогічним керівництвом вихователів». Погоджуючись,
А.М. Алексюк пише: «Майбутню педагогіку ми мусимо уявити, як систему педагогічного
неолібералізму». Далі професор А. Алексюк звертається до читачів: «А що Ви думаєте з
цього приводу?». І робить такий, безумовно, правильний висновок: «Г. Ващенко справжній
будівничий української національної школи і освіти. Він – наш сучасник» [2, с. 4].
Педагог і дослідник Г.Г. Ващенко ніколи не був пасивним, кабінетним працівником, як
запевняють деякі зарубіжні автори, які мають слабкі побіжні знання про життя і творчість Г.
Ващенка. Він створив у селищі Білики на Полтавщині свою зразкову авторську педагогічну
школу, куди була переведена з Полтави Учительська семінарія імені Б. Грінченка. Педагог
сам розробив для цієї школи навчальний план і програми, написав підручники з педагогіки і
психології, а також створив систему практичної підготовки студентів. Ініціював відкриття у
селищі природничого музею. В архіві знаходимо: «Літом була організована виставка
досягнень педагогічних шкіл. Найбільшу увагу відвідувачів привернули експонати Білицької
школи» [13].
Особисто про директора Г. Ващенка журналістка Оксана Гентош пише: «Заснував
літературний гурток, читав свої власні прозові і поетичні твори, навчав студентів гарно
декламувати, заохочував до літературної творчості. Зі слухачів школи і сільської молоді
організував хор у кількості 80 чол. і сам керував ним. Створив народний театр, підібрав
репертуар. Тут ставилися вистави «Наталка-Полтавка», «Москаль-Чарівник» та ін. Педагог
мав природний дар відчути в людині талант і допомогти його розвинути. Викладав
педагогіку і психологію за власними підручниками» [9, с. 21].
Цікаву навчальну і наукову роботу з експериментальної педагогіки і психології під
керівництвом професора Ващенка здійснювали ще троє викладачів цієї школи, які мали
вищу освіту, плідно працювали також ще сім учителів із середньою освітою. Результати цієї
роботи подавалися в діаграмах і таблицях. Слухачі педкурсів відвідували семирічну дослідну
школу і дитбудинок, ними велися щоденники, куди записувалися практичні враження і
результати. Щотижня проводилися конференції, як засіб пропаганди ідей нової трудової
школи серед учительства [13].
Заслуговує на особливу увагу те, що педагог, уболіваючи за українську школу, прагнув
її європеїзації. Він згадує: «Під керівництвом моєї дружини студенти застосовували методу
Монтессорі». Засади Монтессорі-педагогіки реалізовували Монтессорі-дитячі садки,
Монтессорі-школи. На початку ХХ ст. такі навчальні заклади організовували найбільш
прогресивні педагоги і в Україні. До них належав Г.Г. Ващенко. Школу Монтессорі почали
створювати в Біликах. Нині Монтессорі-школи функціонують в країнах Європи, Америки,
Азії, Австралії. Проте в Україні у зв’язку з уніфікацією програм і методів роботи, а також
через різку критику теорії Монтессорі, яка не відповідала панівній ідеології, заклади
Монтессорі тоді припинили свою діяльність. І лише на початку 1990-х років вітчизняну
Монтессорі-педагогіку було відроджено. Однак слід зазначити, що професора Ващенка
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звинувачували у вивченні й інтересі до методики Монтессорі. Ващенко як учений-патріот
просто не міг допустити, щоб українська школа і педагогіка були осторонь прогресивних
надбань світової педагогіки. Він дбав і досягав її інтеграції.
Проте найкращі особистісні риси, високий патріотизм, безмежна відданість Україні,
добросовісна праця, прогресивна освітньо-виховна і наукова діяльність, творча
обдарованість не були взяті до уваги, коли він раптово був звинувачений у буржуазному
націоналізмі, звільнений з посади, праці його були вилучені й заборонені. А. Алексюк у своїй
рецензії на вказану монографію Григорія Ващенка пише: «Готуючи працю «Загальні методи
навчання» до видання, нам так і не вдалося віднайти її в бібліотеках Києва, включно в
бібліотеці НАН України ім. В. Вернадського. Можна думати, що вона в сумні часи була
вилучена органами НКВС з бібліотек України, а, можливо, й знищена» [2, с. 4].
У наказі № 2 по Полтавському педагогічному інституту від 3 січня 1934 р., п. 4 «Про
звільнення з посади професора, керівника педолого-педагогічної кафедри Ващенка Г.Г.»
записано: «т. Ващенко Г.Г. не змобілізував студентів і аспірантів на боротьбу з
контрреволюційними буржуазно-націоналістичними настановами УНДІПу і, всупереч
постанові ЦК КП(б)У, кваліфікував шкідницьку роботу УНДІПу як помилки «Харківської
школи», тим самим ревізував і ігнорував постанову ЦК КП(б)У про УНДІП. У своїй
педагогічній науковій роботі, не зважаючи на вимоги дирекції і організацій інституту, не
розгорнув потрібної критики і самокритики на свою явно буржуазно-націоналістичну
продукцію. Тому т. Ващенка Г.Г. звільнити з посади професора – керівника педологопедагогічної кафедри з 1 січня 1934 р.». Цей наказ підписав директор інституту Койнаш
(Відомчий архів Полтавського педагогічного інституту).
На початку жовтня 1933 р. ЦК Компартії України прийняв розгромну Постанову «Про
роботу Українського інституту педагогіки та Всеукраїнського товариства «педагогмарксист». У постанові констатувалося, що Український інститут педагогіки, який має
відігравати важливу роль у будівництві політехнічної школи, розробці теоретичних проблем
педагогіки й підготовці наукових педагогічних кадрів, останні два роки був засмічений
контрреволюційними,
буржуазно-націоналістичними,
петлюрівськими
елементами.
Постанова пропонувала НКО протягом декади рішуче очистити Інститут педагогіки від
класово ворожих елементів, переглянути штати і зміцнити його відповідними керівними та
науковими працівниками-партійцями. Різко критикувалися колишні директори Інституту
педагогіки (О. Попов, М. Гаврилов, І. Соколянський, Т. Пасіка), які були приналежні до
«харківської педагогічної школи». Її було названо школою українського фашизму в питаннях
педагогіки. На цій підставі основні наукові кадри Інституту було репресовано чи звільнено з
роботи.
Наприкінці 1930-х років Український науково-дослідний інститут педагогіки поступово
загоював свої рани, заподіяні йому репресіями в першій половині 1930-х років. У цей час
сформувалися наукові колективи, які підготували низку нових підручників для учнів та
методичних посібників для вчителів. У галузі педагогіки провідну роль відігравав
С.Х. Чавдаров, а в галузі психології – Г.С. Костюк [14, с. 64-70]. Таким чином, постанови
партії і уряду на початку 1930-х років зупинили по суті прогресивний розвиток педагогіки.
Г.Г.Ващенко розумів це. Тому істеричних випадів і гострих звинувачень від нього не було
чути. Він тільки вдумливо говорив: «Це помилки Харківської школи».
Отже, з роботи його було звільнено. Професор Ващенко характеризувався як
ревізіоніст. Його «шкідлива» діяльність як буржуазного націоналіста висвітлювалася в статті
директора ІНО Койнаша, що була надрукована в міській газеті «Більшовик Полтавщини» 9
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січня 1934 р., а також розглядалася на засіданні комісії партійної організації 16 червня цього
ж, 1934 р.
Професор Ващенко пише: «2 роки я був без хліба». Після поневірянь і злиднів він
потай виїжджає з Полтави і опиняється в Сталінграді, де працює з 1936 по 1940 рр. у
Сталінградському педагогічному інституті, на посаді професора і керівника кафедри
педагогіки. Думаємо, що на той час він уже буввідомий як педагог і психолог. Йогостаттю
«Детские вопросы в форме «почему?» [4, с. 104-129] було включено до бібліографії
прекрасного підручника С.Л. Рубінштейна «Основы общей психологии». Це вже було
визнання. У найавторитетнішому педагогічному виданні «Советская педагогика»
надруковано кілька його матеріалів з докторської дисертації, яку він планував подати до
захисту влітку. Науковий інтерес викликала його стаття «Сообщающая беседа. Место
сообщающей беседы в процессе обучения» [8, с. 37-44]. У 1940 р. він повертається до
Полтави і займає попередні посади. Тема його наукового дослідження, як зазначалося в плані
наукової роботи інституту від 1 березня 1941 р., – «Розвиток і виховання мови і мислення
дітей дошкільного віку». Заключний розділ докторської дисертації вченого - «Мова дітей
переддошкільного і дошкільного віку як засіб спілкування». Працю він планував завершити
1 червня 1941 р.
У цей час професор Ващенко, як керівник кафедри, читає лекції з дидактики, теорії
виховання, педології, рефлексології, психології, наукової організації праці, веде активну
наукову і громадську роботу як член професійної спілки і секції наукових працівників.
Крім названих видів і результативної діяльності, Г. Ващенко послідовно і глибоко
займався вивченням і узагальненням передового педагогічного досвіду освітньо-виховних
закладів Полтавщини. Нам відомо, що він був обізнаний і поширював досвід колонії
ім. О.М. Горького (с. Ковалівка), Білецького дитячого будинку, колонії у с. Писарівщина, 14го Полтавського дитбудинку, 2-го дитячого містечка, колонії ім. В.Г. Короленка, Київської
гімназії ім. Т.Г. Шевченка, Полтавської гімназії ім. І.М. Стешенка, «Школи на Шведській
Могилі», що була переведена у селище Білики Кобеляцького повіту. Вивчав персональний
досвід А.С. Макаренка як педагога-новатора, популяризував педагогічну діяльність
Христини (Харитини) Данилівни Савченко, Бориса Ольшанського, інших талановитих
педагогів.
Щодо творчості А.С. Макаренка, то, з одного боку, Ващенко визнає його талант, а з
іншого – показує як зрусифікованого українця, що дуже рано мав контакт з ДПУ, особливо
схильний до комуністичних ідей, але тут же уточнює, чи це випливало з його переконань як
«фанатичного більшовика», чи з суто кар’єристських міркувань – відповісти складно.
Критично і переконливо про Макаренка він пише в статті «Яничар Макаренко – найбільший
совєтський педагог», виданій у Лондоні. Макаренко не відповідав на критику Ващенка. Він
лише переніс прізвище Пащенко, під яким слід читати Ващенко, із списку друзів до списку
ворогів. Ващенко і Макаренко як педагоги мали багато спільного, але дуже відрізнялись
психологічними особливостями і соціально-політичними підходами.
Під час війни, в 1942 р., за дорученням і наказом Спецвідділу науки основної групи
«Україна» Штабу рейхсфюрера Імперського керівника окупованих областей Розенберга, Г.
Ващенко пише працю російською мовою про виховання та освіту в Радянському Союзі.
Пізніше, в Англії, з’явився її частковий переклад на українську і німецьку мови під назвою
«Основні лінії розвитку радянської педагогіки і школи» [7, с. 29-39, 283-294, 378-391]. Ця
праця Г. Ващенка викликала особливий інтерес німецької влади, їй надавалося величезного
значення, що підтверджує спеціальний лист керівника «відділу перегляду Рудольфа
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Прокша». Німецький дослідник Г. Хілліг посилається на німецький переклад першої частини
роботи Г. Ващенка «Теоретичні основи радянської педагогіки» (Архів Штабу Імперського
керівника рейхсфюрера Розенберга, в Києві). Лист направлявся в Берлін, в Особливий штаб
науки Центрального оперативного Штабу Імперського керівника НСНРП. Це засвідчило
інтерес і визнання української педагогіки. У листі містився наказ розіслати копії 1-ої частини
тексту, а пізніше і всієї книги, чотирьом зазначеним у ньому особам, відповідальним як
членів партії за «німецьке виховання». Цей факт переконує навіть найбільших скептиків
щодо професора Ващенка, як широко ерудованого педагога і вченого, адже це визнали навіть
вороги. Лист адресувався: 1) міністеріаль-директору – Райхміністерство виховання і
навчання (Берлін); 2) гебітсфюреру – відповідальному начальнику (Берлін); 3) ССоберфюреру – командуючому СС-маншафтсхейсер (Берлін); 4) партайгеноссе-керівнику
головного відділу агітації НСНРП (Мюнхен).
Німецьку владу особливо переконував реальний героїзм і відданість українського
народу своїй Батьківщині в роки війни, тому система виховання в Радянському Союзі
викликала великий інтерес, прагнення зрозуміти і наслідувати її. У цьому ми також убачаємо
інтеграцію творчості професора Ващенка у світовий науково-освітній простір.
1943 року професор Ващенко переїжджає з Полтави до Києва, а звідти (з великими
«біженськими пригодами») до Німеччини (Мюнхен), де разом із родиною (дружина і три
доньки) живе у таборі для «переміщених осіб» у м. Ландсгуті (Баварія). З усієї великої
української діаспори (3,5 тис. осіб) передусім Г. Ващенка в 1945 р. запрошують на посаду
професора переведеного з Праги (Чехія) до Мюнхена (Німеччина) Українського Вільного
Університету, а в 1950р. його обирають ректором богословської академії.
В еміграції ним написано низку наукових праць. Серед них: «Виховний ідеал»,
«Християнство і майбутнє людства» (Мюнхен, 1946); «Завдання виховання української
молоді» (Мюнхен, 1947); «Загальні методи навчання» (Ч. 1. – Мюнхен,1948; Ч. 2. – Мюнхен,
1949); «Виховання волі і характеру» (Ч. 1 – Лондон, 1952); «Український ренесанс
ХХ століття» (Торонто, 1953); «Виховання любові до Батьківщини» (Лондон, 1954); «Яничар
А.С. Макаренко – найбільший совєтський педагог» (Лондон, 1955) та ін.
Досить перечитати його праці, щоб переконатися, який багатий світ не лише
української, а й західноєвропейської педагогіки у них представлений. Усе це інтегрується у
світовий освітянський і науковий простір, слугує піднесенню авторитету України. Названі
праці сприяли класифікації спадщини професора Ващенка за віковими, часовими,
персоналістичними, географічними, а особливо – психологічними, національними і
соціальними ознаками.
Зробимо кілька узагальнень і висновків:
– по-перше, для інтеграції науки і освіти України у світовий і європейський простір
професор Ващенко закликав у педагогічній діяльності підносити духовну культуру
українського народу, щоб стати в рівень з передовими народами Америки і Європи, подавав
зразки такої діяльності;
– по-друге, навчав не допускати копіювання, «мавпування» чужого досвіду, вважав
доцільним його пізнання, аналіз і рівноправний взаємообмін прогресивними педагогічними
досягненнями України з країнами Європи і світу;
– по-третє, педагог доводив, що на засадах Християнства і загальноєвропейської
культури, з урахуванням національних і психологічних особливостей український народ, як і
будь-який інший, має творити свій національний виховний ідеал. Як полум’яний патріот
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професор Ващенко додавав: «Коли найбільша чеснота українця - безмежна вірність Богові і
Батьківщині, то найбільша ганьба для нього – зрада вірі й Батьківщині».
Держава, для якої жив і творив Г. Ващенко, до цього часу не визнала і не увіковічнила
його як визначного педагога і патріота. Багато науковців і вчителів-практиків вважають, що
його ім’я мусить бути в національній пам’яті, служити науці й освіті України.
Професор Ващенко повертається до нас, щоб разом із нами боротися з усім
антинауковим, антинаціональним, антипедагогічним, антинародним.
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ФІЛОСОФСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ЛЮДИНОМІРНОСТІ
ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ В АСПЕКТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Питання вдосконалення системи освіти України, зв’язок освітньої політики з
соціально-економічним розвитком країни, наразі, розглядаються у контексті державної
політики інноваційного розвитку як одне з актуальних стратегічних питань національної
безпеки. Складний і суперечливий світ вимагає формування людини свободи, духовності,
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глибокої гуманності, яка усвідомлює свою відповідальність за кожний крок власного
вибору. Екзістенційна цінність свободи особистості (творчої, громадянської, професійної)
поєднується з її етичною відповідальністю [3]. Вона формує критично мислячу, по
громадянському мужню, компетентнісно здатну людину, що гуманізує світ, здобрюючи
його розумом, благоговінням і благородством. Загальний, дещо ідеалізований погляд на
людину, якісні характеристики якої й має формувати освіта, є підґрунтям для того, щоб
уявити якою має бути нова школа, її філософія і зміст [10 ].
Політика у сфері освіти інтерпретується як «сфера взаємовідносин індивідів,
різних соціальних груп з метою використання владних інституцій задля реалізації своїх
інтересів і потреб» [4]. У даному розумінні суб’єктами освітньої політики є індивіди,
соціальні спільноти та соціальні інститути, а її об’єктом – освіта як суспільне благо, як
інтелектуальний і матеріальний ресурс суспільства, як система освітніх інституцій [9].
Заповіт видатних педагогів завжди був заснований на «Любові до дітей Серцем!». У
зв’язку із цим, і нова парадигма освіти, і особистісно-професійна парадигма педагога, у
своєму імперативі – це тестамент «Любити учня Серцем»! Саме така Любов і є
повноцінною спрямованістю Життя Вчителя. Саме про це говорив Ісус Христос своїм
Учням, про що написано в Євангелії від Марка (Гл.16: 13–14). Освітяни, покликання яких
кермувати людей до Любові, Добра й Мудрості, відповідають за подальше зростання
свідомості громадян. Любов, Інтелект, Воля, що цілісно поєднуються у педагогічній
діяльності та злиті воєдино, дозволяють вчителю звільнитися від «тягнучих до низу», у
«темряву аберацій» стереотипів освіти та піднятися до Мудрості Великих Учителів,
їхнього «Духовного Світла».
Наразі об’єктами досліджень постають питання управління якістю освіти, виховною
системою, науково-дослідною роботою, вдосконалення структури і функцій управління в
освіті та ін. Тематика досліджень учених є досить широкою, проте залишаються
нерозв’язаними проблеми щодо наслідків інформаційних впливів на суб’єктів освітнього
простору (середовища), як відкритої системи, що саморозвивається. У науковопедагогічній літературі питання дослідження імперативу особистісно-професійних
парадигм фахівців ще не одержали достатнього розвитку: простежуються побічно у
вузькому аспекті – переважно в межах вирішення того, в чиїх інтересах повинен
будуватися освітній процес – суспільства, держави чи особистості.
Тут доречно згадати публікацію Костянтина Корсака про «Методологічні
синдроми» в освітній експертизі і стратегічному прогнозуванні [7]. У статті, описуються
хибні, застарілі та однобокі підходи до науково-технічного прогнозування. К. Корсак їх
називає: 1) ефект п’яти сліпців, 2) ефект «хоттабізаціі», 3) »вівсяний» ефект. Усі три
явища мають значний вплив на успішність професійної діяльності тих осіб, які не просто
визнають себе «інтелектуалами», а заробляють на життя науковою, аналітичною чи
експертною роботою, здійснюють прогнози віддаленого майбутнього чи намагаються
уявити розвиток глобальних явищ, еволюцію всеохоплюючих систем тощо. Синдром
«п’яти сліпців» добре відомий з літератури, адже ще у середній школі всі читали про те,
як група сліпців «вивчала» слона в умовах цейтноту. Кожен міг на мить торкнутися
невеликої частини його тіла і висловити власне припущення щодо зовнішнього вигляду
всієї тварини спираючись на власні спостереження. Отже, «ефект п’яти сліпців»
трактується як формування припущень або гіпотез на підставі неповної інформації. Цей
ефект необхідно враховувати, насамперед, коли у ролі «слона» виступає взагалі вся
національна система освіти чи її аналоги за кордоном. У цьому разі слід уникати
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словосполучення «система освіти» для позначення, наприклад, секторів середньої чи
вищої освіти, адже частину не можна ототожнювати з цілим.
З іншого боку, обґрунтування синергетичного підходу при розбудові аспектів
освітньої політики, наразі, тільки починає піддаватися змістовним дослідженням. Відтак,
застосування методологічно-цілісного парадигмального моделювання [8] вбачається
одним з найбільш актуальних у науці постнекласичного етапу. Також слід зауважити, що
наразі структура відповідних моделей-концептів щодо можливості синергетичного
підходу у підвищені якості вищої освіти, проектуванні індивідуальних освітніх
маршрутів, дослідження філософських імперативів людиномірності та цифровізації в
аспекті стратегічного розвитку освітньої політики України, ґрунтовно ще не вивчені.
Означене моделювання розтлумачується нами щодо освітнього простору як відкритої
нелінійної системи, що характеризується ознаками самоорганізації.
Методологічна основа концепції цілісного парадигмального моделювання в освітній
політиці визначається: філософськими ідеями єдності світу і трансдисциплінарної єдності
наукового знання; теоріями функціонування парадигм і філософськими теоріями
імперативу; положеннями про загальний зв’язок і цілісність явищ та процесів розвитку
суспільства; працями науковців, в яких представлені теорії вивчення особистості як
відкритої системи, що саморозвивається; синергетичним підходом, що заснований на
ідеях цілісності сприйняття світу, нелінійності, глибинного взаємозв’язку хаосу і
порядку, випадковості і необхідності; гуманістичної педагогіки, саморозвитку
особистості в процесі професійної діяльності.
Зрозуміло, що дослідження теорій парадигм в освіті має значні потенційні
можливості, сприяє подоланню традиційних стереотипних орієнтацій і веде до нового
змісту, методів і технологій. Так, аналізуючи категорію «парадигма» в теорії наукових
досліджень, ми й звернули увагу, що вже самі поняття «імператив» і «парадигма»
знаходяться у взаємній залежності і взаємообумовленості, а також виконують
прогресивну і регресивну роль у просторі наукових досліджень. Головним питанням
щодо визначення сутності філософських імперативів в аспекті стратегічного розвитку
освітньої політики України, постала конкретизація імперативу парадигм в освіті – того,
що має вищу цінність для тих, хто навчається та обумовлює їхню успішну перспективу на
майбутнє.
Імператив (від латинської imperativus – наказовий) – веління, вимога, наказ, закон.
Ще І. Кант (1724 – 1804) у своїй праці «Критика практичного розуму» пояснював, що
імператив – загальнозначуще етичне розпорядження, в протилежність особистісному
принципу (максимі); гіпотетичний імператив має силу лише за певних умов,
категоричний імператив – безумовний принцип поведінки; в іншій роботі німецького
філософа «Основи метафізики моральності» – «абсолютне, повне підкорення людини
закону моралі, вище за яке нічого немає і бути не може, закону, який повинен діяти з
непохитністю об’єктивного закону природи». Це твердження яскраво доповнює вислів
І. Канта: «Вчиняй так, щоб твоя поведінка могла бути зразком».
Незважаючи на те, що парадигми функціональні, оскільки вони допомагають
виокремлювати важливі дані від другорядних, імператив є незмінною частиною
парадигми. Тому що його призначення – визначення домінуючого наукового напряму в
конкретних історичних умовах соціокультурного простору. Таким чином, орієнтуватися
тільки на один вірний підхід, не маючи нагоди вивчати альтернативи, може бути
надзвичайно небезпечним. Те, що було правильно півроку тому, може втратити
122

актуальність через стрімкі, масштабні зміни зовнішніх умов. Але, саме імператив є
вимогою, безумовним «ціннісно-етичним» зразком поведінки людини, онтологічною
складовою парадигми, її «ціннісним ядром».
Виявлення і аналіз позитивних рішень щодо проблеми з’ясування наявного
імперативу в науково-педагогічних дослідженнях на ґрунті робіт українських науковців –
авторів інноваційних освітніх концепцій (В. Андрущенко, І. Бех, А. Богуш, І. Зязюн,
Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) довів, що у сучасних умовах
соціокультурного простору освітня політика України має зосереджуватись не тільки на
розвиткові науково-технічної освіти, а перш за все гуманістичної, яка спрямована на
особистісний розвиток і творчу самореалізацію особистості.
Сучасними пріоритетними напрямами державної освітньої політики Україні має
бути: орієнтація на особистість та збереження і трансляція молодим поколінням
національних і загальнолюдських цінностей; створення рівних можливостей у здобутті
освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення змісту та форм організації
освітнього процесу; запровадження відповідних інновацій та інформаційних технологій;
підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників освіти, посилення їх
державної і суспільної підтримки; розвиток освіти, як відкритої державно-суспільної
системи; інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх
просторів [6].
Особистісно-професійні парадигми «фільтрують» вхідну інформацію, що має
тенденцію посилювати сталі, «зручні» парадигми. Кожного разу, коли відбувається зміна
парадигми, всі правила змінюються. Особистісно-професійні парадигми контролюють те,
як сприймається інформація і визначають реакцію на неї. Наприклад, відчуття вчителя
дуже різняться після проведення низки невдалих, нудних, провальних уроків порівняно з
ситуацією опісля декількох успішних, цікавих та результативних. Аналіз та узагальнення
літературних джерел дав нам змогу побудувати і наочно показати структуру особистіснопрофесійної парадигми: центром цієї структури, її «ядром» виступає імператив, навколо
якого поєднуються такі складові: самовдосконалення, інновації, прогнозування [8].
Самовдосконалення є складовою особистісно-професійної парадигми, оскільки саме воно
стає важливішою вимогою існування конкурентоспроможної особистості у мінливому
ХХІ столітті, запорукою підвищення майстерності, компетентності; інновація – шлях до
конкурентних переваг; прогнозування – надає інформацію, яка дозволяє передбачати
якісний результат і досягти успіхів у діяльності. Така структура дозволяє прогнозувати
потреби, створювати нові продукти і послуги, що є необхідними для їх забезпечення та
робити це з неперевершеною якістю.
Резюмуючи вищевикладене, особистісно-професійна парадигма – це система
поглядів і уявлень, в межах яких особистість сприймає оточуючий світ, усвідомлює себе
в соціумі та передбачає майбутні зміни, що має конкретні логічно пов’язані та
взаємообумовлені складові: онтологічну – імператив та гносеологічні – інновацію,
самовдосконалення, прогнозування, а також характеризується функціональністю,
поширеністю, адаптивністю, динамізмом, поліваріантністю та керованістю.
У період кризи будь-якої соціальної системи люди чекають і навіть вимагають
радикальних перетворень. Відтак, щоб почався новий цикл розвитку, повинні з’явитися
серйозні проблеми, які не можна вирішити за допомогою сталої парадигми. Зрозуміло,
що у «бурхливі часи» визнання одержують далеко не всі пропоновані парадигми. Багато
парадигм невдалі. Інші приймаються лише частково. Небагато парадигм стають
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домінуючими. Найважче завдання стратегічних досліджень, хто б їх не проводив –
педагог, менеджер, політик, – домогтися, щоб новим парадигмам надавалася належна
увага, а творці парадигм відчували себе у безпеці. Отже, уміння передбачати наслідки
інновацій дозволяє обирати з множини потенційних розв’язань проблеми ті, які
найкращим чином узгоджуються з цінностями (імперативом), які необхідно зберегти у
майбутньому. Сутність філософського імперативу парадигм в освіті окреслюється
гуманістичним підходом, в центрі якого – особистість – найважливіша цінність
суспільства. Хоча самі парадигми можуть і відрізняються за певними нормами, все-таки
всі вони мають однаковий набір складових і становлять ієрархічну структуру:
• науково-педагогічні парадигми належать до таких, що вже функціонують,
характеризуючи онтологічні і гносеологічні уявлення про освіту і науку;
• освітні парадигми – визначають конкретні підходи, процеси проектування і
власне реалізації освітнього процесу;
• педагогічні парадигми – розкривають особливості, що є притаманними
визначеному педагогічному суспільству, забезпечуючи пріоритетну концентрацію тільки
на декількох (можливо, і взаємовиключних) визначених цілях, завданнях, напрямах;
• особистісно-професійні парадигми – конкретизують систему поглядів і уявлень, в
межах яких людина сприймає оточуючий світ, усвідомлює себе в соціумі та передбачає
майбутні зміни;
Наразі акценти в освіті вже змінилися – з гностичного підходу (знаннєвої
парадигми) на компетентнісний (компетентнісну парадигму): основна мета освіти
спрямовується на формування навичок до активної, продуктивної праці в усіх її формах;
творчої професійної діяльності з метою саморозвитку і самореалізації особистості [2].
Так, компетентнісна парадигма, успішність дієвості якої ґрунтується не на побудові
шаблонів навчання та виховання на підставі минулого досвіду та застосування їх у
майбутньому, а залежить від інноваційних процесів, мотивації педагогів на
самовдосконалення, є підґрунтям національних рамок кваліфікацій різних країн (в т.ч. і в
Україні). Вона є одним з напрямів сучасної освітньої політики багатьох країн.
Еволюція парадигм в освіті являє поступовий, закономірний перехід і проходить
через етапи: підготовки, становлення, завершеності, статики, кризи імперативу. Адже в
просторі педагогічних досліджень імператив також може виконувати як прогресивну, так
і регресивну роль. Так, зміна сенсів імперативу в наукових дослідженнях, простежується
від періодів церковного догмата, авторитарної педагогіки до гуманістичної освіти. В
Україні, як і в інших розвинених країнах світу, стратегічні напрямки розвитку вищої
освіти визначені Конституцією, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України. 23 березня цього
року Наказом № 610 Мінекономіки вперше в Україні затверджено професійний стандарт
на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». У цьому прогресивному аспекті
щодо підвищення якості освіти, особистісно-професійна парадигма викладача в
параметрах компетентностей, переліку трудових функцій, забезпечує цілісність
професійної діяльності, можливість пріоритетної концентрації на основних цілях,
завданнях та напрямах. Одне лише розуміння цього феномена педагогом може значно
поліпшити його педагогічну діяльність. На нашу думку, потрібно не тільки
усвідомлювати власну парадигму, а також цілеспрямовано її змінювати на більш успішну
у напрямі образу ідеалізованої особистісно-професійної парадигми.
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Реалізація синергетичного підходу при побудові процесу підвищення кваліфікації
науково-педагогічних кадрів, дозволила нам розкрити механізми взаємодії моделейконцептів в освітньому просторі закладу вищої освіти в різних площинах їх
функціонування; розроблені моделі-концепти та методики визначення рівнів оцінки
ефективності викладацьких навичок, стали підґрунтям для розробки психологопедагогічних проектів вдосконалення роботи навчально-методичної служби, відділу
внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО.
В сьогоднішній ситуації сучасна освітня парадигма виконує функцію «гуманітарної
експертизи» у відношенні до фрагментарного смислового простору «ізольованого»
соціуму, транслюючи «особистісно-ціннісний» досвід. Спираючись на теорію
життєдіяльності парадигм Дж. Баркера [1], аналіз періоду функціонування існуючої
особистісно-професійної парадигми, продемонструємо за допомогою S–кривої. На
горизонтальній вісі Х відкладається час (час навчання або професійної діяльності).
Вертикальна вісь – це навчальні або професійні завдання. Отже, кожна точка графіка – це
завдання, що розв’язується у конкретний момент часу. Аналіз процесу функціонування (
* «зірочка») починається не з нуля, адже студенти вже навчаються у закладі освіти і
взаємодіють в освітньому просторі.
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Рис. Функціонування особистісно-професійної парадигми

Розглянемо стадію «А»: крива наявної парадигми є похилою (стала парадигма
студента, ще може бути неусвідомленою), адже вона створена точками, що показують
кількість розв’язаних завдань, яка майже незмінно мінімальна. У міру того, як крива
підіймається вгору – складність завдань збільшується, що вимагає більше часу. За
допомогою класичної «S-подібної» кривої вельми зручно і просто уявити процес
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функціонування парадигми, якщо визначити, що на стадії «В» розв’язується велика
кількість професійних завдань (наприклад, студенти складають заліки та іспити у період
сесії). Логічно передбачити, що зміна парадигми найвірогідніша на ділянці «С»
(«зірочка» – закономірно) – більше ускладнюються завдання, студент робить деякі
висновки щодо результатів власного навчання. Однак зміна стає необхідною вже на ділянці
«В» («зірочка» – найбільш вірогідно) – студенту необхідно інтенсивно готуватись до
майбутньої сесії заздалегідь. Відтак, з метою одержання переваг у результатах підготовки,
необхідним стає успішне розв’язання завдань, що ускладнюються (збільшується кількість),
починаючи ще на стадії «А», на ґрунті прогнозування майбутніх професійних завдань та
способів їх вирішення.
Будь-яка особистість у процесі розв’язання нових завдань стикається з такими, які не
можуть бути вирішені у межах існуючої парадигми (за аналогією), що пояснюється
наявністю пізнавально-психологічних бар’єрів – механізмів зміни парадигм на більш
успішні. Доти, поки студент/фахівець не усвідомить/відрефлексує, проаналізує
пізнавально-психологічний бар’єр, не подолає його – зміна парадигми не відбудеться. З
іншого боку, якщо парадигма функціонує успішно, нема потреби у її зміні. Тому саме на
стадії «А» та стадії «С» можлива поява нових парадигм. Ці парадигми з’являються завдяки
суб’єктам освітнього простору, які є новаторами та передовиками (відмінниками), що
застосовують нові методи навчання, звертаються до інших освітніх просторів, інших
суб’єктів: викладачів, студентів, учителів. До рішення змінити парадигму їх підштовхує не
стільки кількісно-якісний результат, скільки бажання, мотивація самовдосконалення. Такі
суб’єкти здатні оцінити витонченість і легкість нового підходу, нової моделі,
закономірності. Вони відпрацьовують різні альтернативні парадигми і шляхом
мисленнєвого моделювання виявляють оптимальну парадигму з низки можливих.
Середні та завершальні суб’єкти освітнього простору можуть і не усвідомлювати що
відбувається. Такі студенти часто запитують: «Як іншим все так легко вдається, адже я
також працюю, докладаючи зусиль?» Саме здібність до моделювання відрізняє новаторів і
передовиків від середніх, завершальних та останніх. Виявляючи (будуючи/створюючи)
нову парадигму на ранній стадії, новатори, зрозуміло, одержують перевагу і, таким чином,
їхня інноваційність приносить успіх.
Інтерпретація загальнолюдських цінностей як ціннісно-орієнтованого чуттєвого
знання, що забезпечує сенс життя і діяльність людини, фіксується в історично конкретних
формах культури і теоретично обґрунтовує наш психосинергетичний підхід до проблеми
особистісного виміру вищої освіти з позицій людиномірності. Але, опинившись в околі
цифровізації, людство вже не може вважати, що «ми перебуваємо на шляху до нового
синтезу, нової концепції природи». Людина, фактично, вже сьогодні навчається «не бути
людиною», не проявляти свою людиномірність – емоції, вчиться не чекати відповідної
почуттєвої реакції від електронного співрозмовника, від якого немає сенсу чекати
«почуттів життя». А коли з’являється живий суб’єкт спілкування людина вже «не
перемикається». Настає сприйняття реальності як комп’ютерної гри. «Не відірвати очей від
смартфону»… Ми починаємо відчувати дефіцит обміну емоціями, відчуттями, того, що
притаманне живому взагалі і живій людині, зокрема. Тому що «цифра» – це не тільки
«неживе», а взагалі «неприродне». Невинне, здавалося б, прагнення людини до комфорту
та економії за рахунок виконання «цифрою» її дій, наприклад, автопілот в управлінні
транспортом, дуже швидко призвело до моральної, а не просто соціально-економічної
проблеми зайнятості, непотрібності людини. Очевидні позиції цифри «людина
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надлишкова», що цифровізація призводить до виникнення «суспільства» роботів «поруч», а
не «разом» з людським суспільством.
Сьогодні фактично створюється нове, поки що «перехідне цифрове суспільство», в
якому «цифра» здатна вже себе обслуговувати, придумуючи та впроваджуючи необхідне
нове комп’ютерне обладнання та його деталі, і прагне у подальшому обходитися без участі
людини (що вже подекуди має місце). «Вона» може сама робити необхідні заміни в собі і
інших подібних, підтримувати себе і інших подібних в потрібній формі і активності,
нарешті, «вона» стає здатною сама удосконалювати себе, створювати необхідне нове, у
тому числі й програми, мову, користуючись наявними навичками і програмами.
Цифровізація НЕлюдиномірна. Тому наразі нам потрібно припускати і вивчати (хоча
б на рівні філософського мисленнєвого моделювання) дві картини світу [5].
Постнекласична наука і філософія вже створили передумови до моделювання розвитку
подібного процесу пізнання, описані в наукових дослідженнях останніх десятиліть. Чи не
одним з найбільш негативних наслідків тотальної цифровізації може стати девальвація
загальнолюдських цінностей у діях і поведінці особистості. Для подолання й запобігання
цього необхідним є урахування культурно-історичної динаміки зміни парадигм освіти як
аксіологічного підґрунтя соціальної взаємодії, що глобалізує Світ. Така наукова рефлексія
дозволяє усвідомити тенденції у змінах ціннісних орієнтацій, як особливої соціальної
основи, на якій експлікувати філософсько-культурологічний світогляд, що має визначати
глобальну функцію сучасної освіти; розкрити її соціальну силу, що характеризувала
цивілізаційний розвиток у різні історичні епохи.
Серед методологічних моделей науки на перший план виходять не просто моделі
зміни теорій, а питання про те, що застосування нових технологій, розробка відповідних
методик на ґрунті сучасних методологій вимагає наявності високого рівня науковопрофесійної кваліфікації, соціальної компетенції, громадянської відповідальності від
освітян-управлінців всіх рівнів.
Окрім того такі фахівці мають характеризуватися розвинутим аналітичним та
прогностичним мисленням, володіти навичками рефлексії, і, перш за все,
характеризуватися відповідними особистісними моральними якостями, бути патріотами
своєї країни [10]. Тут «...варто говорити про науково-педагогічну школу академіка Івана
Андрійовича Зязюна, оскільки вона представляє соціально оформлену спільноту людей, що
творить реально-ідеальний простір своєї культури – головну умову їхнього життя.
Водночас і форма спільноти представників різних поколінь та професійних форм
діяльності так само творить простір реально-ідеальної культури, у цьому випадку –
освітній простір, який поєднує всіх суб’єктів діяльності у спільній справі, що забезпечує
існування цієї спільноти.
Усвідомлюючи важливість і актуальність на нинішньому етапі цивілізаційного
розвитку цифровізації усіх сфер суспільного життя зазначимо, що цифрова трансформація
освітнього і наукового простору України нині стає ключовим фактором суспільного
прогресу і сталого розвитку країни, зростання її конкурентоспроможності у
глобалізованому світі. Але сучасній людині з кожним днем стає все складніше
орієнтуватися у постійно зростаючому вирі нових цифрових технологій. Межі між
віртуальним і реальним світом стають все більш розпливчастими.
У майже всіх відомих нам роботах І. А. Зязюна, він розвінчував панівну думку про
«безсторонність» педагога, рішуче відкидав ідею про вчителя як передавача теоретичних
знань. Навпаки, він доводив, що вчитель – майстер нарівні з учнем, постійно бере участь у
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створенні нового знання, опановуючи ціннісний досвід. Ключовою ідеєю педагогічної
майстерності, є те що серед всього іншого система підготовки педагогічних кадрів є
«виключно опочуттєвленою діяльністю планування майбутнього світу людства».
І. А. Зязюн аргументовано заявляв, що саме освітяни здатні впливати на
майбутню історію, пояснюючи концепцію педагогіки Добра, говорив про те, що освіта, –
це «наукове утворення» відкритого типу, оскільки буття людини обумовлюється, але не
визначається її обставинами. І, нарешті, оскільки вчителі – це одночасно й учні, вони не є
незалежними від суспільних процесів. «У професійних видах діяльності, які безпосередньо
стосуються людини, є два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і
Людина. Вони мають створювати один одному відчуття Спокою, Рівноваги, Благополуччя і
Щастя... Ці життєдайні начала і кінцеві результати людського життя перебувають у руках
Учителя».
Саме педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі) визначає
ефективність поступу сучасної української освіти, за рахунок «опочуттєвлення»,
«олюднення» професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога. Педагогічна
взаємодія, як життєдіяльність людини, в контексті трансформацій сучасного освітнього
простору, розглядається нами у площинах реальної і віртуальної освіти у їх
синергетичному поєднанні: адже життєдіяльність завжди об’єднує емоційну,
інтелектуальну та вольову сфери особистості.
Сьогодні вже стала буденною реальністю дистанційна освіта у віртуальному
середовищі – віртуальне спілкування. У нинішніх умовах існування світу, намагаючись
ураховувати сучасні тренди цифровізації, у синергетичному їх поєднанні з
людиномірністю, віртуального і реального в освітньому просторі, ще 1 листопада 2018
року було створено сучасний Інтернет-ресурс, особливу медіа-платформу: «Освітньонауковий портал «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»., За менш ніж 2,5
роки існування порталу, згідно статистичним даним Google Аналітики, вже відбулося
більш 40 000 унікальних сеансів користувачів і не тільки з України, а також ще з 54 країн
світу, серед яких: Велика Британія, Германія, Йорданія, Індія, Іспанія, Китай, Молдова,
Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Португалія, Румунія, РФ, Словенія, США,
Туреччина, Узбекистан, Франція, Чехія, Швейцарія, Шрі-Ланка, Японія. Зауважимо, що це
відбувалося за умов того, що Портал й по теперішній час функціонує виключно
українською мовою. Це свідчить, на нашу думку, про надзвичайний інтерес, актуальність і
необхідність ресурсу для користувачів. Ми намагалися зібрати на єдиній платформі чимало
прогресивних освітніх інновацій, приділяючи увагу й історії української педагогічної
майстерності, вшануванню пам’яті її фундатора – І. А. Зязюна.
Від першого моменту виникнення задуму ми дотримувалися головних принципів –
«Навчання в дії, що приносить радість!»; «Навчатись швидко, зручно, невимушено та
незвичайно!»; «Не лише навчати, а допомагати одразу застосувати здобуті навички й
інновації в житті!». Наразі користувачі Порталу мають можливість:
– ознайомитись із сучасним форматом швидкого професійного саморозвитку – мінікурсами; дізнатися про нові напрями і тематику авторських тренінгів та майстер-класів;
– здійснити віртуальну екскурсію музеєм-садибою, переглянути фото і відео
матеріали, фільми про науково-педагогічну спадщину видатного педагога, філософа,
фундатора Педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна;
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– у рубриці «Корисні матеріали» безкоштовно одержати доступ до: навчальних
матеріалів, монографій, підручників, статей, і веб-ресурсів з проблем педагогічної
майстерності, методології, теорії, історії та методики професійної освіти, інноваційних
технологій в сучасній освіті, психології та педагогіки, духовного розвитку особистості
українських та закордонних колег;
– переглянути мультимедійні презентації на актуальні теми з підготовки сучасного
викладача вищої школи, фотогалерею реальних семінарів-тренінгів та ще багато чого
корисного і цікавого для того щоб бути в тренді педагогічних інновацій, розумітися на
основних освітніх тенденціях, першими бути в курсі новин Порталу, користувачам
пропонується «підписка на новини Порталу», «сторінка у Facebook».
Таким чином, ураховуючи специфічність функціонування особистісно –професійних
парадигм, спрямованість на позитивне емоційне сприйняття людиною самої себе та інших
у цілісності існування, окремі напрями розвитку педагогічної майстерності викладача
вищої школи й об’єднуються у синергетичному поєднанні віртуального і реального в
освітньому просторі. Така модель підвищення кваліфікації допомагає учасникам не тільки
досягати високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі, а також
тренуватися одночасно як в площині сталої емоційно-позитивної професійної парадигми,
реальних дій і, водночас, у когнітивно-віртуальній площині саморозвитку. Метаціллю
розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи ХХІ століття у
синергетичному поєднанні віртуального і реального в освітньому просторі є допомога
учасникам в усвідомленні свого призначення, місії та сенсу в житті на сучасному етапі
цифровізації освіти; цілісне вивчення освітнього простору у тріаді: минуле, сьогодення,
майбутнє: глибинне вивчення історії української педагогіки – нашого минулого,
ствердження загальнолюдських націєтворчих цінностей – сьогодення, зважене
запровадження нових цифрових технологій в освіті – відповідальність за спільне майбутнє.
Перспективним напрямом вважаємо створення в Україні навчально-науководослідного закладу – Інституту досліджень освітньої політики. Адже саме від реалізації
науково і політично виваженої освітньої політики залежить ступінь бажання випускників
загальної середньої, професійної та вищої школи динамічних цивілізаційних змін, їх
духовно-моральна й патріотична вихованість, здатність до продуктивного служіння
Батьківщині, життєтворчості та самореалізації в суспільстві XXI століття.
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ПАТРІОТ УКРАЇНИ В АКСІОЛОГІЇ ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІЗМУ І ДЕМОКРАТІЇ:
АСПЕКТ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. У статті на основі дослідження цінності «патріот України» в аксіології
філософії гуманізму і демократії розробляється аспект детермінант, складників і
цінностей єдності українського суспільства. Висвітлюються питання еволюційного
формування під дією об’єктивного закону соціального становлення людини, єдності
суспільства та розвитку патріотизму. За результатами аргументації і верифікації
об’єктивного закону соціального становлення людини / особистості / молоді представлений
авторський Кодекс честі патріотів України.
Ключові слова: філософія гуманізму і демократії, цінності, аксіологія, батьківщина,
патріот, закон соціального становлення людини, закон еволюції, закон коеволюції, єдність
суспільства, Кодекс честі патріотів України.
Abstract. The aspect of determinants, components and values of the unity of Ukrainian society
is being developed in the article on the basis of the study of the value of «Patriot of Ukraine» in the
axiology of the philosophy of humanism and democracy. The issues of evolutionary formation under
the influence of an objective law of social formation of a person, unity of society and the
development of patriotism are covered. The author’s code of honor of the patriots of Ukraine is
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presented on the results of the argumentation and verification of the objective law of social
formation of man / personality / young people.
Key words: philosophy of humanism and democracy, values, axiology, homeland, patriot, law
of evolution, law of co-evolution, law of social formation of people, unity of society, The code of
honor of patriots of Ukraine.
Явища «єдність українського суспільства», «патріот України», «соціальне становлення
людини» реалізуються в об’єктивній дійсності як три нерозривні складники триєдиної дії
об’єктивного закону еволюції. Жоден із цих складників не може бути здійснений окремо від
інших. При їх дослідженні, як і при вирішенні практично всіх проблем суспільного прогресу,
сьогодні потрібно звільнитись від архаїчних, волюнтаристських форм і стандартів мислення
та діяльності, особливо в педагогічній і виховній роботі.
Важливим є спрямування навчально-виховного процесу на досягнення істини в освіті і
науці. «Між істиною і освітою виявляється нерозривний зв’язок, який полягає в тому, що
сутність істини і порядок її зміни забезпечується наданою можливістю свободи доступу до
істини» [1, c. 232].
Необхідно опанувати істинне мислення згідно з об’єктивними, тобто незалежними від
волі людей, законами еволюції та інноваційну філософію гуманізму і демократії для
адекватного сприйняття кардинально зміненого об’єктивного світу. Людство переходить у
реалії фантастичних методологій, технологій і проєктів еволюції та цінностей соціального
становлення людини.
Серед цінностей об’єднання українського суспільства основну роль відіграють цінності
прогресивної філософії гуманізму і демократії. Визначальне місце в ній відводиться таким
цінностям: життя, людина, соціальне становлення людини, рівність, гуманізм, демократія,
прогрес, права людини, свобода, соціальна рівність, справедливість, недоторканість
особистості, політика нейтралітету в гетерогенному суспільстві, мирне співіснування,
патріотизм, єдність суспільства, поліпшення добробуту людей, їхнього здоров’я і безпеки.
Один з перших наукових доказів всеосяжної дієвості та істинності об’єктивних законів
еволюції належить видатному австрійському фізикові Ервіну Шредінгеру (1887–1961), який
він сформулював у своїй книзі «Що таке життя?». У ній він переконливо довів, що закони
фізики лежать в основі утворення біологічних та соціальних структур і показав, що
характерна риса біологічних та соціальних систем виявляється в обміні енергією й
речовиною з навколишнім середовищем.
Разом за ним це здійснили у свій час найпрогресивніші вчені Чарлз Дарвін, Рудольф
Клаузиус, Герман Хакен, Ілля Пригожин, Ізабелла Стенгерс та інші, які науково довели, що
«закони фізики працюють» і в біологічних, соціальних, економічних та інших системах.
Дійсно, одним із найбільших досягнень науки в ХІХ–ХХ ст. стало доведення дієвості
об’єктивних законів фізичних систем у біологічних та соціальних системах. Це стало
можливим завдяки розв’язанню сутнісного протиріччя між колишньою фізикою й
еволюційною теорією Ч. Дарвіна.
Усі проблеми дослідження єдності українського суспільства у цьому контексті
детерміновані цінністю «патріот України» в аксіології філософії гуманізму і демократії. Її
необхідно розглядати з урахуванням дієвості об’єктивних законів еволюції, коеволюції та
соціального становлення людини / особистості.
Питання єдності українського суспільства значно ускладнюються у сьогоднішніх
реаліях його гетерогенності, гетеротопності, біосоціальності і поліетносоціокультурності, а
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також його швидкоплинної соціотектоніки. Найефективнішим патріотичним способом
коеволюції, єднання українського суспільства є філософія гуманізму і демократії та політика
нейтралітету.
Основним методологічним, вихідним принципом дослідження людського патріотизму є
розуміння сутності і походження людини та її еволюції із тваринного світу до Нomo sapiens.
З цього приводу відомий доктор філософії, професор Єврейського університету в Єрусалимі
Юваль Ной Харарі зазначає, що «Нomo sapiens – тварина, яка нічим не виділяється. Homo
sapiens також належить до особливого сімейства… ми члени великого шумливого сімейства
великих мавп (вищих приматів)…із них найближчі нам шимпанзе» [2, c. 9, 10–11].
З урахуванням цієї об’єктивної істини треба досліджувати всі форми життєтворчості
людства, включаючи феномен патріотизму як багатотисячолітній процес соціального
становлення людини, тобто перетворення названої «шимпанзе» у високорозвинений Homo
sapiens. На основі прогресу протягом тисячоліть люди життєтворять різні соціальні,
політичні, духовні та економічні конструкти, які об’єднують суспільство.
Але сьогодні разом із загостренням загальнопланетарних криз і катастроф усе
жорстокішою стає боротьба за «землі, ліси, води…», як основні засоби боротьби за
виживання. Прискорення гонки озброєнь, особливо нарощування ядерних потенціалів,
посилює небезпеку філософії одночасного взаємознищення у світовій війні, чого не можна
допустити.
У літописах всесвітньої еволюції людства є багато сторінок героїчного минулого із
життя патріотів різних країн, імена яких золотими літерами вписані в історію людства. Вони
багато зробили для того, щоб захистити мир, звеличити, об’єднати в мирній життєтворчості
людей, зробити їх більш гуманними, демократичними та щасливими.
Свою змістовну сторінку в зміцнення єдності українського суспільства, у розвиток його
філософії, культури вписали послідовники філософської школи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Вагомий патріотичний внесок у розробку сучасних
філософських, гуманістичних і демократичних основ життєдіяльності в Україні зробили
В. Андрущенко, В. Антоненко, І. Бичко, І. Бойченко, В. Босенко, Л. Губерський, В. Ільїн,
А. Конверський. П. Копнін, В. Кремень, В. Кудін, Л. Левчук, М. Михальченко, М. Попович,
П. Саух, М. Тарасенко, В. Шинкарук та багато інших філософів.
Відзначаючи успішні наукові пошуки вчених, В. Кремень зазначає, що вони включають
цілий спектр сучасних навчально-виховних технологій, орієнтованих на особистісний
розвиток Людини – творця, громадянина і патріота. Перспективні результати досліджень,
здобуті науковцями, дають можливість формувати Особистість, здатну творити власну
країну і власну історію. Саме новітні досягнення молодого покоління українців сьогодні
розкриють інтелектуальний і духовний потенціал нації в майбутньому [3, c. 11].
Великої шкоди єдності українського суспільства завдають антипатріоти, люди з
патологічною фізіологією вищої нервової діяльності, реакційні антигуманісти,
антидемократи тощо, які переслідують справжніх патріотів, тероризують населення,
гальмують суспільний прогрес. Антипатріоти формуються й діють в аксіології філософії
антигуманізму, антидемократії, мілітаризму і війни. Такі антипатріотичні дії ультрапатріотів,
ворогів миру і прогресу руйнують єдність українського суспільства, створюють велику
загрозу миру, національній безпеці України.
Тому в фундаментальному дослідженні проблеми «Патріот України в аксіології
філософії гуманізму і демократії: аспект єдності українського суспільства» необхідно
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керуватись цінностями миру та прогресивними потребами, відносинами, діями у виживанні і
життєтворчості людей.
Доцільно наголосити, що при вивченні патріотизму важливо відмежуватись від
біологізаторських, соціал-дарвіністських, націонал-соціалістичних, расистських та інших
інтерпретацій, максималізацій, щоб уникнути різних суб’єктивістських фальсифікацій.
Як соціально-біологічне явище єдність індивідів, природний «патріотизм спільних,
єднальних дій», як основний спосіб виживання у різних властивостях розвивається під
тиском об’єктивного закону еволюції у всіх істот органічного, тваринного світу.
Але тут не обходиться без ідеологічних зловживань. У цьому аспекті в ХІХ ст. виник
соціальний дарвінізм як ідеологія, що фальсифіковано застосовує біологічні поняття
дарвінізму, еволюційну теорію до соціально-політичного життя. Таким шляхом
закономірності природного відбору і боротьби за виживання, виявлені Ч. Дарвіном у
природі, соціал-дарвіністи спотворено переносять на відносини в людському суспільстві.
Для аргументації й верифікації людського патріотизму необхідно лаконічно окреслити
логіку історії так: об’єктивний закон еволюції «породив» шляхом природнього відбору у
боротьбі за виживання для первісних людей об’єктивний закон коеволюції (спільнодіючого,
єднального виживання), який і припиняє в людському суспільстві «сліпу» дію закону
еволюції в жорстокій боротьбі за виживання, характерної для тваринного світу.
Йому на зміну прийшов об’єктивний закон соціального становлення
людини/особистості/молоді, який «відкрив» шлях зародження між індивідами біосоціальної
системи нових єднальних зв’язків, більш гуманних, більш демократичних, більш
спільнодіючих, патріотичних відносин між людьми. Такі відносини привели до
кооперативних дій, процесів, тобто до колективних, синергійних, патріотичних дій людей у
спільній боротьбі за виживання.
Саме на цій стадії історичної еволюції, коеволюції, саморозгорнувся закон соціального
становлення людини, сутність якого полягає в зростанні гуманізму, демократизму,
патріотизму тощо у єднанні та взаємодіях людей щодо виживання у відкритих біосоціальних
системах.
Так схематично описані автором сутність і механізм дії об’єктивного закону
соціального становлення людини, її самоорганізації, саморозвитку і патріотичної
самореалізації в первісних відкритих біосоціальних системах на рівні коеволюції [10].
Формування єдності будь-якого суспільства, в тому числі українського, є об’єктивним
процесом, якому сприяють всі суб’єктивні фактори і дії. В основі єдності спільних
патріотичних дій людей лежить єдність спільних патріотичних потреб людей і єдність
відносин, дій між людьми у боротьбі за виживання або за багату життєтворчість людей.
Якщо об’єктивних потреб, єдності відносин, дій і соціальних статусів у людини до
спільного виживання з іншими людьми немає, то й гуманізм, демократизм і патріотизм у
такої «самодостатньої» людини рухається до нуля. Такі люди не сприяють єдності
українського суспільства.
Єдність суспільства, як соціально-біологічне явище, та первісний патріотизм
еволюційно виникли під безпосередньою дією саме об’єктивного закону соціального
становлення людини. Він сприяв розвитку коеволюційних гуманних і демократичних
соціальних дій та єдності відносин у боротьбі за групове виживання.
Об’єктивний закон соціального становлення людини / особистості / молоді був уперше
в науковій літературі доведений, аргументований і верифікований автором у монографії
«Соціальне становлення радянської молоді» в 1989 р. [4, c. 89–107]. Закон був захищений
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автором 26.04.1990 р. при захисті докторської дисертації «Сутність, протиріччя і тенденції
соціального становлення молоді: соціально-філософський аспект юнології». Перед захистом
дисертації закон соціального становлення людини / особистості / молоді успішно пройшов
апробацію і верифікацію в Академії педагогічних наук СРСР.
Як результат авторської розробки категорії «соціальне становлення молоді» у 1990 р.
був прийнятий закон СРСР про соціальне становлення молоді. В 1993 р. був прийнятий
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від
05.02.1993 р. №2998-ХІІ.
Усебічну аргументацію вперше розроблених і введених автором у науковий обіг
категорій «соціогенез», «соціальне становлення людини» та закону соціального становлення
було здійснено ним у другій половині 80-х рр. ХХ ст. у процесі розробки ідей, цінностей і
законів наукової школи філософії гуманізму і демократії [про цінності наукової школи див.:
3, c. 89, 176].
Об’єктивний закон соціального становлення людини аргументовано автором на основі
тези Геракліта «Все є становлення, це становлення є принцип», а також викладених Гегелем в
«Науці логіки» тез «Із становлення виникає наявне буття… Становлення має спочатку своїми
визначеннями абстрактне буття і ніщо… Сутність є результат становлення буття… Буття в
своєму переході в сутність стало видимістю або покладенням, а становлення або перехід в
друге – покладенням; і навпаки, покладення або рефлексія сутності зняло себе і відновило себе
у вигляді чогось непокладеного, у вигляді першого початкового буття» [4, c. 35].
Основною гуманістичною і демократичною сутністю соціального становлення
людини / особистості / молоді є «діяння, перехід сутності в свободу наявного буття…» та її
самоорганізація, саморозвиток, самореалізація людей у біосоціальних системах. Соціальність
людини є результатом взаємовідносин, взаємозв’язку не тільки суспільних, але й біотичних і
абіотичних факторів змінюваного середовища [5, c. 70].
Визначальне значення має еволюційне визначення, уточнення Гегеля соціального
становлення як початку самоорганізації, саморозвитку і самореалізації людини в єдності з
зовнішніми умовами. Говорячи про умови становлення, він підкреслював: «Але умови – це
зумовлене самою вільною від (зовнішніх) умов сутністю діяння, і, відтак, тим самим вона
(сутність) знімає своє власне покладення; …безпосередньо робить сама себе і
становленням. – Тому і одне і друге – одна єдність; рух умов у них самих – це
становлення…» [6, c. 108].
Об’єктивний закон соціального становлення людини починає діяти з моменту
виникнення другої сигнальної системи – спеціально людської сигнальної системи
узагальненого відображення дійсності у вигляді понять, які стають основою і способом
абстрактного людського мислення і практичних дій у біосоціальній системі. У людини
формуються соціальні потреби і єдність відносин, дій, спільно діяльнісного (патріотичного)
виживання разом з іншими людьми. Цей момент є фактом зародження у 2–5-річному віці
суть людини і її соціального становлення.
Категорії «розвиток», «формування», «виховання», «інтеріоризація», «соціалізація»
тощо визначають форми, етапи і невід’ємні складники закону соціального становлення
людини. Мислення, друга сигнальна система є органічним продуктом фізіології вищої
нервової діяльності, зникнення якої є моментом припинення дії закону соціального
становлення людини.
Ч. Дарвін у цьому зв’язку підкреслював: «… організація кожної частини будь-якого
виду, для чого б вона не служила, є сумою багатьох успадкованих змін, через які пройшов
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цей вид у своєму послідовному пристосуванні до змінюваних умов і способу життя» [7, c.
414].
У процесі пристосування та освоєння соціальних умов здійснюється перехід
абстрактної можливості оволодіння життєтворчими потребами, соціальними, патріотичними
відносинами, діями, якостями людини в реальну можливість і перетворення останньої в
дійсність як результат, єдність всіх реалізованих соціальних відносин, можливостей, наданих
молоді.
Таке розуміння сутності соціального становлення людини пояснюється тезою Гегеля,
який підкреслював: «Становлення як становлення сутності є перш за все діяння, перехід
сутності в свободу наявного буття…» [8, с. 155].
В аргументації і верифікації автора цієї статті об’єктивний закон соціального
становлення людини / особистості / молоді полягає у співвідношенні «діянь», дії і протидії, в
ньому: «Коефіцієнт корисної дії соціального становлення людини прямо пропорційний сумі
корисних затрат на сприяння соціальному становленню людини (А) та обернено
пропорційний сумі загальних, тобто корисних затрат на сприяння (А) і затрат протидії (В)
соціальному становленню людини:
ККД=А/(А+В)×100%,
де: ККД – коефіцієнт корисної дії соціального становлення людини в %;
А – сума корисних затрат на дії по сприянню соціальному становленню людини
(А=А1+А2+А3+…Аn);
В – сума затрат протидії соціальному становленню людини (В=В1+В2+В3+…Вn)».
В об’єктивному законі соціального становлення людини виявляється відношення
корисно використаних затрат у процесі самоорганізації, саморозвитку і самореалізації
людини до загальної кількості затрат фінансів, енергії тощо на соціальне становлення
людини, тобто до сумарної кількості корисних затрат на це фінансів, енергії тощо та
сумарної кількості затрат внутрішньої і зовнішньої протидії соціальному становленню
людини.
Сутність закону соціального становлення людини полягає в тому, що в його основі
лежить перехід від еволюційних, природних інстинктів боротьби за виживання і
успадкування до гуманних, демократичних нових форм коеволюційної, кооперативної
життєтворчості людей, до патріотичної самоорганізації суспільства, до кардинального і
всебічного переструктурування планетарного співтовариства людей та до саморозвитку,
гуманізації і самореалізації особистості [див.: 5, c. 90]. Це є соціальним змістом об’єктивного
закону еволюції життєтворчості людей, особливо молоді.
Доцільно конкретизувати, що закон соціального становлення людини корисно діє на
еволюцію людини шляхом і засобами вдосконалення прогресивних анатомічних,
фізіологічних, біохімічних, електрохімічних, неврологічних, нейронних трансформацій,
особливо фізіології вищої нервової діяльності (ВНД). Цьому закону протидіють руйнівні
інстинкти, рефлекси, патології в анатомії, фізіології людини, нейрофармакологічні,
гетеротопічні технології, засоби генної інженерії, євгеніки та патології у фізіології ВНД.
Єдність українського суспільства створюється об’єктивним законом соціального
становлення людини. Він безпосередньо «управляє» всіма людьми, суспільствами і формами
їх життєдіяльності. «Спільно з ним управляють» всіма людьми об’єктивні закони поділу /
зміни праці, поділу / зміни власності, поділу / зміни влади, поділу / зміни соціуму та ін.
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Згідно з ними у соціальній системі здійснюється запозичення ззовні, взаємний обмін
цінностями та ціннісними установками, які забезпечують соціальне становлення молоді,
тобто процес різнобічного включення молоді в життєдіяльність суспільства та її
самореалізації як елементу цієї системи [9].
Їхнє впровадження в життя найкраще забезпечує авторський Кодекс честі патріотів
України. У ньому місце кожної цінності й ціннісної установки продиктовані відповідними
об’єктивними та юридичними законами.
КОДЕКС ЧЕСТІ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ
Бути патріотом України – це любити вірно Батьківщину,
любити й захищати людей, українців, землю рідну,
життя, єдність, гідність, незалежність і свободу,
та самовіддано служити Українському народу.
Бути патріотом України – це в усі часи означає,
що треба всім, хто в Україні постійно проживає,
все згідно з об’єктивними законами еволюції робити,
завжди Конституцію України шанувати, боронити,
на об’єктивних позиціях миру непорушно стояти,
вершин філософії гуманізму і демократії досягати.
Філософія навчає активно, дружно й мирно захищати
права людей – свої потреби, відносини задовольняти
вдома, в Україні: мирно, вільно жити і творити,
закону соціального становлення молоді активно сприяти,
Добру, розуму, істині навчатись і навчати,
якісно відпочивати, лікуватись та лікувати.
Філософія учить невтомно працювати, господарювати
й самостійно гуманно і демократично управляти,
чесно все заробляти, купувати й продавати,
для свого народу всі свої багатства в Україні зберігати
та в ній у розбудову держави інвестувати,
а також себе самих, Європу і весь Світ поважати…
Мусимо всім українським світом разом боротися-дбати,
щоб чужинцям наші землі, ліси, води…не віддати,
нашу волю і батьківську хату «інопланетянам» не продати,
щоб розквітала Україна, її сила, краса і могутність,
для всіх панували в ній рівність, щастя і свобода,
закон, єдність, честь, любов і справедливість,
щоб народ її вдома вічно жив мирно, заможно
та розквітала наука, культура наша й рідна мова.
(Із «Філософії гуманізму і демократії» Миколи Іщенка).
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У Кодексі честі патріотів України усі цінності автором науково класифіковані на свої
місця згідно з об’єктивним законом соціального становлення людини, який визначає, що
властивості соціальних цінностей, а також властивості і соціальний зміст ціннісних
установок перебувають в соціально-еволюційній залежності від об’єктивних потреб людей та
гуманних / антигуманних, демократичних / антидемократичних відносин, дій між людьми.
Тут об’єктивність закону соціального становлення людини така, наприклад, як в
таблиці Д. Менделєєва, де всі елементи класифіковані згідно з періодичним законом, який
визначає, що властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості
сполук, перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів.
Як видно із тексту Кодексу честі патріотів України, в ньому зазначені вічні,
найпрогресивніші загальнолюдські цінності і ціннісні установки, здатні об’єднувати
патріотів у будь-якій країні та в будь-які часи.
Кодекс честі патріотів України визначає свої етносоціальні об’єднувальні властивості
на різних рівнях: мікро-, мезо-, макро-, мета-, мегарівні в системах державного, публічного
управління тощо.
Єдність всього українського суспільства та загальнонародний патріотизм
детермінуються впливом об’єктивного закону еволюції і об’єктивного закону соціального
становлення особистості та інших законів на спосіб життя сучасної молоді. Адже
об’єктивний закон соціального становлення особистості та Закон України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» диктує до виконання цілий
комплекс заходів соціально-політичного, економічного, духовного та ідеологічного
характеру.
У їх виконанні зростаюче значення відіграє аксіологія філософії гуманізму і демократії,
що детерміноване зростанням ролі цінностей в патріотичній життєдіяльності людей.
Особливо актуальною є проблема активнішого сприяння соціальному становленню
молодих патріотів. При цьому необхідно враховувати нові тенденції в розвитку
гуманістичних, демократичних та громадянських якостей особистості. Але це можливе тоді,
коли сама молодь буде відчувати зростання матеріальних і духовних благ, наданих їй
державою та громадянським суспільством для саморозвитку і самореалізації.
Варто підкреслити, що особливо зростає роль і значення самої аксіології філософії
гуманізму і демократії в людській життєдіяльності, особливо в патріотично спрямованій. Як
наука, аксіологія (від грец. axios – цінний і logos – вчення) є філософським вченням про
соціальні, політичні, духовні, моральні, етичні, культурні та інші цінності й принципи.
У нашому контексті аксіологія включає цінності «єдність українського суспільства»,
«патріот України», «соціальне становлення людини / особистості / молоді» і ціннісні
установки на їх впровадження в життя та їх нерозривний взаємозв’язок і взаємодію.
Наука про цінності освіти, науки, національної культури і соціального становлення
особистості є системою цінностей, принципів, норм, законів, ідеалів, які регулюють
взаємодію в життєтворчості людей і формують ціннісний компонент потреб та відносин у
структурі особистості.
Кодекс честі патріотів України забезпечує орієнтацію на ціннісні установки, що
сприяють задоволенню потреб людини та відповідають особистим запитам і нормам у певній
життєтворчій ситуації. Саме ціннісні установки зумовлюють суспільне спрямування
людської життєдіяльності, виникнення, формування і мотивацію людських потреб та
матеріальних і духовних цінностей їх задоволення.
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Однією із основних детермінант єдності українського суспільства є патріотизм, який
специфічно розвивався у різні епохи і мав різний соціально-політичний зміст. У конкретних
соціально-історичних умовах кожна країна, нація чи держава виражають своє ставлення до
батьківщини через свої специфічні потреби, соціальні відносини, цінності і принципи. У часи
будь-яких формацій становлення національних держав є невід’ємною частиною суспільної
свідомості, національної свідомості і самосвідомості людей.
Філософські аспекти єдності українського суспільства, «патріотизму» необхідно
розробляти з урахуванням нанотехнологій, модифікацій, цифрових трансформацій та шляхів
і способів формування нових наукових знань і шляхів соціального становлення патріотів
України.
З усього зазначеного випливає, що відповідно до вимог методології наукове
дослідження філософської сутності цінностей «патріотизм» і «патріот України» необхідно
розпочинати з наведення і розробки політико-правового, понятійно-категоріального та
теоретико-методологічного інструментарію.
Треба пам’ятати, що за своєю сутністю категорія «патріотизм» походить від грец.
patris – батьківщина і означає любов до батьківщини, почуття відповідальності за її долю,
готовність і здатність служити її інтересам та сприяння її досягненням у сферах
внутрішнього життя та у світовій цивілізації. Любов до Батьківщини, повага до історії,
культури, до традицій, звичаїв свого народу об’єднує людей в прагненні розвивати свою
країну на всіх напрямках, сприяти становленню й утвердженню української держави.
У різні періоди еволюції людської світової цивілізації патріотизм проявляється в різних
країнах у найрізноманітніших формах і на різних рівнях: егопатріотизм, мікропатріотизм,
мезопатріотизм, макропатріотизм, метапатріотизм та мегапатріотизм. Також не треба
забувати, що під патріотизм маскуються різні фейкові псевдопатріоти, які можуть зводити
нанівець досягнення справжніх патріотів своїх народів і гальмувати суспільний прогрес.
Саме філософія гуманізму і демократії єднає українське суспільство, підносить життя
людей до рівня їх благородної життєтворчості, включаючи відносини патріотизму.
Таким чином, єдність українського суспільства, соціальне становлення патріотів
України є об’єктивним процесом. У загальноеволюційному поступі патріотизм є способом
синергійного, єднальнодіяльнісного існування, виживання індивідів у біосоціальних
системах. Його соціальна сутність, змістовна кількість і якість патріотизму в способі життя
та життєтворчості патріотів України визначається кількістю і якістю виконання ціннісних
установок, класифікованих у Кодексі честі патріотів України.
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АНТРОПОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
R. Steiner’s anthroposophically oriented views on the development of person’s subjectivity
have been revealed in the article. They are based on the ideas about the unity of human bodilymental-spiritual being, the connections of thinking, feeling and will with the physiological
organization of a man, the interdependence of physical, mental and spiritual development in the
rhythm of seven years.
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Сучасні тенденції суспільного розвитку зумовлюють зміни пріоритетів вітчизняної
освіти: вищою цінністю стає особистість з її потребами в самоактуалізації, саморозвитку,
реалізації творчого потенціалу, підвищується роль внутрішніх детермінант у забезпеченні
особистісно-соціального зростання людини. Такі орієнтири освіти передбачають узгодження
освітніх завдань із природним розвитком людини, наближення педагогічного процесу до
максимально повного розкриття внутрішнього потенціалу особистості, а отже, вимагають
людинознавчого обґрунтування та здійснення навчання й виховання зростаючого покоління.
Проблема антропологічної орієнтації педагогічного процесу не є новою ані для
вітчизняної, ані для світової педагогіки. Антропологічними ідеями, розумінням суті освіти як
процесу всебічного розвитку людини були пронизані погляди мислителів Античності,
Середньовіччя, епохи Відродження. Подальший розвиток і збагачення антропологічна
традиція отримала у працях і практичній діяльності видатних філософів, психологів,
педагогів різних часів і народів (О. Больнов, Я. Коменський, Г. Ноль, Й. Песталоцці,
М. Пирогов, Ж. Піаже, Й. Ріттер, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський,
К. Ясперс).
Активно й плідно антропологічні ідеї розроблялися Рудольфом Штайнером –
фундатором вальдорфської школи, творцем антропософії (від грец. άνθρωποζ – людина та
σοφια – мудрість) – духовно-наукового людинознавства.
Пізнання природи дитини, за Р. Штайнером, є одночасно вихідним пунктом і смислом
педагогічного процесу, основою виховання й викладання. Завдання антропології полягає у
виявленні того особливого, що відрізняє людське буття від буття інших істот, що робить
людину людиною.
У працях Р. Штайнера представлено фундаментальний виклад антропософського
образу людини як частки й породження Всесвіту, розглянуто розумові, емоційні й вольові
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аспекти людської істоти в їхньому прояві на різних стадіях життя, а з огляду на це –
обґрунтовано синтез підходів до викладання шкільних дисциплін. Нові педагогічні ідеї,
нововведення, що були запропоновані Р. Штайнером у першій третині ХХ століття, і до
сьогодні залишаються актуальними, сучасними й інноваційними.
Водночас у вітчизняній літературі відчувається явна нестача серйозних досліджень
спадщини Р. Штайнера, який зумів привнести в життя багатьох людей і різні галузі культури
імпульси пізнання й розвитку. Нерідко спостерігаються поверхові й необґрунтовані думки,
некомпетентні спроби критики його дітища – антропософії.
Отже, метою статті є висвітлення антропософських уявлень, які становлять осередок
розвитку суб’єктності особистості у Штайнер-педагогіці.
Аналіз творчої спадщини Р. Штайнера дозволяє дійти висновку про те, що
сформований ним образ людини базується на низці антропософськи зорієнтованих
положень, основними з яких є такі: суть людини як тілесно-душевно-духовної істоти,
співвідношення душевного життя особистості й її тіла, з одного боку, та душі і духу, з
іншого; уявлення про розвиток людини в ритмі семи років. Розглянемо це детальніше.
Р. Штайнер, як багато його попередників, уважав, що проблему розробки істинної
психології особистості можливо вирішити лише в разі, якщо в основу розгляду людської суті
буде покладене уявлення про людину як триєдність тіла, душі й духу. Те, що людська істота
представляє собою як фізична істота, «кожною своєю частиною походить із духовнодушевного; отже, немає нічого фізичного, що не було б одкровенням духовно-душевного»
[7; с.59].
Формуючи образ людини як урегульовану взаємодію тілесних та душевно-духовних
функцій і видів діяльності, у якій пріоритетну роль має найвищий принцип людини – її
духовні індивідуальні сили (її суб’єктність), Р. Штайнер наголошує на тому, що
антропософія як учення про духовно-наукову основу людини ні в якому разі не зменшує
значення життя фізичного тіла. Так, зокрема свою головну мету в галузі мистецтва
виховання антропософія вбачає в тому, щоб зберегти здоровим фізичне тіло, «а це означає
застосовувати такі духовні засоби – засоби виховання й освіти, завдяки яким фізичний
організм людини у зрілому віці буде найменшим чином здійснювати опір духовному боку
життя. Висунувши перед педагогікою шкільного віку таку мету, ми зробимо все, що
необхідно, щоб довірена нам людська істота виросла істотою вільною» [8; с.54-55].
Іншими словами, головна мета процесів навчання й виховання полягає в забезпеченні
здорового розвитку тілесно-фізичного як основи вільного вияву душевного-духовного
дитини. І таким чином поняття «виховання до свободи» і «виховання до здоров’я», за
Р. Штайнером, виступають як тотожні й синонімічні.
Важливе значення для забезпечення гармонійного розвитку людини є усвідомлення
взаємовпливу її тілесного, душевного й духовного буття.
У триєдності тіла, душі та духу людська душа охоплює два полюси – сферу фізичного і
сферу духовного. Із фізичного світу походять інстинкти й потяги. Тіло людини,
підкоряючись певним законам, завжди розвивається до однієї, висунутої з самого початку,
мети – до зрілого організму. У цьому процесі основну роль відіграють створювання,
рівновага й занепад. У духовній сфері людська душа знаходиться в реальному духовному
світі, де власне «Я» людини перебуває як духовна істота, яка осягається душею в
усвідомленні власного «Я» та його осмисленні. На відміну від тіла дух, який проникає у
свідомість людського «Я», орієнтований на майбутнє і прагне до свободи. Людська душа,
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знаходячись між сферами духовного та фізичного, є тією ареною, на якій зустрічаються
обидві сили й де людина повстає як істота «тут і зараз».
За Р. Штайнером, для того щоб зрозуміти співвідношення душевного життя людини й її
тіла, з одного боку, та душі й духу, з іншого, необхідно виходити з троїчності тіла, душі й
духу. Тобто виділяти в людському організмі (тілі) нервово-почуттєву систему, ритмічну
систему (систему органів дихання і кровообігу) та систему обміну речовин і органів руху; у
душевному житті – уявлення (мислення), почуття і воля; духовному елементі – стани
неспання, сновидіння і сну [6, 7, 9].
Кореляція між душевними виявами й органічними процесами в людському організмі
здійснюється таким чином: мислення (уявлення) спирається на нервово-почуттєву систему;
відчуття й емоції – на ритмічну систему; воля – на процеси обміну речовин і органів руху.
Зазначимо, що зв’язок між світом уявлень і нервово-почуттєвою системою достатньо
відомий і добре вивчений науковцями. Водночас кореляція емоційно-почуттєвої та вольової
сфер із людським організмом мало дослідженні в науці, насамперед у психології. Це, за
Р. Штайнером, веде до перебільшення ролі нервово-почуттєвої системи, що, у свою чергу,
призводить до невизнання самостійного життя як емоцій і відчуттів людини, так і її
вольового елементу. Окрім цього, три основні складники психічного життя людини – її
мислення, відчуття і волю – пов’язують лише з нервово-почуттєвою системою. Разом із тим
завдання цієї системи – це тільки забезпечення розумової діяльності людини [7].
Так, нервово-почуттєва система через уявлення опосередкує життя волі й обміну речовин.
Отже, нерви необхідно розглядати як носії сприйняття, а саме носії сприйняття самих рухів;
носіями же душевного вольового елементу в тілі людини є процеси обміну речовин, що
пронизують людський організм аж до м’язової діяльності. Психологічно неважко віднайти
душевний елемент, спостерігаючи за діяльністю обміну речовин у організмі. Якщо вольове
життя людини в порядку, тобто вона бадьора, повна енергії, то людина переживає це як
внутрішню силу, внутрішню активність, що живуть у неї аж до м’язів. У людини же з
порушеним вольовим життям, яка переживає кризовий стан, виникає відчуття внутрішньої
слабкості, в’ялості, що поширюється аж до м’язової та мускульної систем.
Схожим чином необхідно розуміти тілесну основу почуттів. Будь-яка емоція
супроводжується певним процесом ритмічного функціонування циркулярної системи, тобто
внутрішнє життя відчуттів супроводжує те, що відбувається у крові, утворенні лімфи,
кисневому обміні. Нерви же лише сприймають те, що відбувається безпосередньо між
душевними відчуттями та ритмічними процесами в організмі. Наприклад, музичне
переживання є врівноваженням слухового сприйняття і ритмічного процесу (дихання,
кровообігу). Тобто вплив музики на людину безпосередньо переживається ритмічною
системою, а те, що пережито в ритмічній системі, потім людина опосередковує через нерви і
таким чином почуте народжується в нервово-почуттєвій системі як уявлення.
Ілюстрацією поглядів Р. Штайнера на взаємозв’язок душевного життя людини з усією
тілесною організацією може слугувати життєвий досвід будь-якої людини: кожному відомо,
як сильні переживання впливають на процеси дихання та кровообігу, порушують сон тощо.
Так, у тяжкому душевному стані в людині виникає відчуття, ніби у груді все стикається, вона
може вдихнути, але не може видихнути, у неї холодіють руки, сповільнюється пульс.
Злякана людина блідніє, пульс стає частішим, а серце готово «вистрибнути» з груді. І сміх, і
плач, і сором тощо – усе це відбивається як на диханні, так і на кровообігу.
Про взаємозв’язок душевного й фізичного свідчать і численні вислови, пов’язані з
людськими органами. Наприклад, якщо людина приголомшена якою-небудь подію, вона
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може сказати, що «в мене перехопило дихання». Досить багато існує висловів, що
стосуються серця людини. Так, у неординарних випадках людина може сказати, що її «серце
у п’ятки сховалося» або «серце обливається кров’ю» аж до того, що «серце розірветься». Ми
часто передаємо «сердечний привіт», говоримо про «сердечне рукостискання», «золоте
серце» (добру людину) тощо.
Твердження Р. Штайнера про те, що вся тілесність як ціле, а не тільки нервовопочуттєва система, утворює фізіологічну основу душевного життя людини, упродовж ХХ
століття отримало підтвердження в сучасній науці, насамперед завдяки досвіду
психосоматичної медицини. Яскравим і переконливим підтвердженням результатів,
отриманих Р. Штайнером, є також практичний досвід, досягнення в різних галузях
антропософськи орієнтованої діяльності (вальдорфська школа, лікувальна педагогіка,
медицина тощо) [1, 2].
Як продовження й конкретизація досліджень суті людини Р. Штайнер розкриває
людський образ, який випливає з вище розглянутої тілесно-душевно-духовної людської
побудови. Він розвиває уявлення про чотирьохелементну структуру людини, яка була відома
ще за часів Аристотеля. Згідно з ученням Аристотеля людина є системою, що складається з
чотирьох основних складників: мінерально-фізичного; вегетативного (спорідненого
рослинному світу); інстинктивного (спорідненого тваринному світу) та власне людського.
Аналогічним чином Р. Штайнер розглядає людину як єдність і взаємодію чотирьох
організацій (сутнісних складників), кожна з яких має свій принцип дії, а саме [5, 6]: а)
фізична (тілесний організм), що дає форму й образ людини у просторі; б) життєва, яка
розгортається в часі, в узгодженості й взаємодії численних ритмів людського організму,
кожний з яких спричиняє певний процес, а в сукупності ці ритми підтримують організм як
ціле. Ця організація забезпечує життєві функції людини, її зростання, розвиток, біографію.
Вона є основою найважливіших процесів у людині, які забезпечують її мислення, здатність
до запам’ятовування й забування (пам’ять), розгортання темпераменту, формування звичок
тощо; в) душевна, що є носієм свідомості, прагнень, емоцій, бажань, радощів, пристрастей,
інстинктів тощо. Ця організація як закономірно працююча система знаходиться поза
простором і часом, але впливає на ритмічну організацію життєвої організації (кожна емоція,
кожне уявлення або устремління прискорює або уповільнює певні ритми), а через неї – на
фізичне тіло; г) «Я»- свідомість – найвищий принцип людини, її духовне сутнісне ядро,
сумління, завдяки чому людина є суб’єктом, індивідуальною істотою, що відрізняє й
піднімає її над рослинним і тваринним світами. Саме людське «Я» відповідає за те, щоб
життя й доля людини набули сенсу.
Важливим у концепції Р. Штайнера є уявлення про людський розвиток у ритмі семи
років. Це пов’язано з тим, що людина «вписана» у Всесвіт і підпорядковується космічним
закономірностям: життя людини, як і життя народу не є хаотичним потоком подій; циклічні
закономірності небесних явищ виявляються в житті людини та в усіх земних відношеннях і
стосунках.
Р. Штайнер наголошує на тому, що при народженні людини складники її єства –
фізична, життєва, душевна організації та «Я»- свідомість – по-різному виявляються на
фізичному плані й знаходяться на різних ступенях становлення. Розвиток людини є нічим
іншим, як поетапним формуванням цих складників людської особистості в результаті
послідовного «народження» фізичної, життєвої, душевної та «Я» організацій у моменти
фізичного народження і у віці близько 7, 14 і 21 років відповідно [4].
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Ця теза є базою вікової періодизації у Штайнер-педагогіці, яка виділяє такі три основні
періоди становлення особистості до віку ранньої дорослості [4, 6, 8]: період від народження
до зміни зубів (до 7 років) – період фізичної зрілості, переважного виховання тіла дитини;
період від зміни зубів до статевої зрілості (7-14 років) – період психічної зрілості, коли
акцент має робитися на вихованні душі; період від пубертату до ранньої дорослості (14-21
рік) – період соціальної зрілості, переважного виховання духу.
Зупинімося детальніше на трьох вище зазначених взаємопов’язаних напрямах
виховання й розвитку людини – тілесному, душевному й духовному.
Так, фізичний розвиток дітей йде від «голови» через «грудь» до «кінцівок», тобто «дитина
виростає з голови». Дійсно, якщо подивитися на младенця, то перш за все кидається у вічі
досить велика – порівняно з іншими частинами тіла – голова дитини. У процесі подальшого
росту співвідношення розмірів голови та інших частин тіла стає гармонійним – як у дорослої
людини. Окрім цього, саме в голові людини сконцентровані органи відчуттів, які відіграють
головну роль у житті немовляти. У другому семиріччі акцент переноситься на розвиток грудної
організації: якщо у новонародженої дитини дихання, пульс ще нерегулярні, нерівні, то після
семи років вони стають ритмічними. У період статевого дозрівання в підлітках особливо
інтенсивно ростуть руки і ноги, а голова майже не змінюється за розміром.
Душевна складова людини розвивається переважно від волі, яка закладається в
першому семиріччі, через відчування до мислення. Розвиток вольової сфери дитини
відбувається паралельно з формуванням фізичних органів, усієї тілесності. Яскравою
ілюстрацією цього положення слугує поведінка дитини у віці до зміни зубів: вона постійно в
русі, її ручки і ніжки не знають покою.
Для розуміння, чому саме у віці з 7 до 14 років головним чином розвивається
відчування людини, можна порівняти життя дитини-дошкільника і підлітка. У дошкільника
життя почуттів спрямоване назовні: будь-які зміни в навколишньому одразу же відбиваються
на емоціях дитини. Життя почуттів підлітка на межі статевого дозрівання є замкнутим
простором. Це пов’язане з народженням самостійної життєвої організації і тим самим з
початком формування внутрішнього життя почуттів, яке аж до статевого дозрівання, у свою
чергу, тісно пов’язане з діяльністю фізичного організму, що викликає замкнутість дитини від
усього світу. Емансипація відчування в період пубертату дозволяє підліткові знову
відкритися навколишньому світу та доторкнутися до нього власними душевними силами.
У період статевого дозрівання в людині відбувається народження самостійної душевної
організації, яка є основою самостійного мислення, а отже, людина «отримує можливість
розвивати об’єктивне пізнання природи і свою моральну свободу» [3; с.39].
Духовний розвиток у віці від народження до ранньої дорослості має три основні
ступені: усвідомлення «Я», що виникає на третьому році життя; переживання «Я», яке
починається в 9-10 років і повністю розвивається у віці, що передує статевому дозріванню;
прагнення до реалізації «Я» в юності. При цьому з кожним кроком духовного розвитку його
попередні форми набувають нового змісту [2].
Духовний розвиток впливає на розвиток свідомості людини. Немовля ще не має
усвідомленого душевного життя. Перші уявлення у дитини починають формуватися свідомо
лише з появою постійних зубів. Стан свідомості дитини до семи років, яка переважно все
робить неусвідомлено, Р. Штайнер порівнює зі «станом сну». Зі зміною зубів свідомість
людини стає образною, наповненою фантазією, тому вона схожа з «мріями наяву або сном зі
сновидінням». Із пубертатом людина може осягнути ясну, абстрактну думку і знає, як вона
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виникла, може пояснити складники логічної послідовності як для себе, так і для інших. І цю
ступінь свідомості Р. Штайнер характеризує як «свідомість, яка не спить» [6].
Розвиток людини протягом семирічного циклу йде не плавно, а має певні «критичні
точки», у яких душевний світ дитини зазнає значних змін. Зокрема, період від зміни зубів до
статевого дозрівання має три стадії, що пов’язано з тим, що в житті дитини чітко
виділяються два основних моменти – приблизно в 9 (10) і 11 (12) років.
Р. Штайнер особливий акцент робить на тому, що хоча переміни в дитині тісно
пов’язані з її віком, проте на кожному віковому ступені необхідно стимулювати і
спрямовувати процеси розвитку через виховання й навчання. Це створюють базу для
розвитку духовної незалежності людини, формування почуття впевненості в житті,
соціальної активності, глибокого інтересу до навколишнього життя.
Основні підходи до дитини з урахуванням специфіки її віку полягають у тому, щоб у
перші сім років вихованням прищепити дітям уявлення про те, що «світ добрий, моральний»;
у другому семиріччі розвитку дитина має прийти до переконання, що світ повний радості та
краси, що «світ прекрасний»; у третє семиріччя в людині необхідно пробудити прагнення до
пошуку істини, вона має усвідомити, що «світ істинний» [6].
Так, завданням виховання інтелектуала не є постійній і безпосередній розвиток
розумових здібностей дитини. На ранніх етапах (дошкільний вік) діти продуктивніше
вчаться через дії й рухи, пізніше – через розвиток фантазії та життя почуттів, яке поступово
формується. Здатність же до власного абстрактного мислення, що з’являється зі статевим
дозріванням, часто плутається з розумовим осягненням уже обдуманого кимось. Посправжньому творче мислення, яке може зробити незалежним людини від будь-яких
нав’язаних ззовні уявлень, виявляється у підлітка лише в разі, якщо в нього вже наявні
сформовані душевні сили відчування й волі.
Отже, перші вісім років у школі охоплюють період формування внутрішнього життя й
виховання почуттів; у старших класах (9-12 класи) основою розвитку є вироблення здатності
до самостійного мислення. Час і тривалість даних стадій розвитку незначним чином
варіюються в різних учнів – на відміну від розвитку розумових та інших спеціальних
здібностей. Проте перехід від однієї стадії до іншої не відбувається стрибкоподібно. Так,
упродовж перших трьох навчальних років відбувається ще значний розвиток волі, й у дітей
виявляються особливості, характерні для віку наслідування. Дитяча всебічна схильність до
наслідування на початку шкільних років має активно використовуватися через залучення в
навчальний процес саме вольової сфери дитини. Водночас вольовий аспект учня через
художнє викладання формує емоційне життя, яке починає досягати самостійності.
Відповідно в навчанні й вихованні треба брати до уваги той факт, що під час перших
навчальних років самостійне емоційне життя (або на початку старших класів самостійне
мислення) ще не повною мірою розвинене: воно весь час знаходиться у процесі розвитку.
Отже, антропософський підхід до розвитку суб’єктності особистості базується на таких
основних положеннях: єдність тілесно-душевно-духовного буття; зв’язок складників психіки з
фізіологічною організацією людини (мислення – з нервово-почуттєвою системою, емоцій і
почуттів – зі системою органів дихання та кровообігу, волі – зі системою обміну речовин і органів
руху); взаємозумовленість фізіологічного, душевного і духовного розвитку в ритмі семи років.
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Досвід багатьох країн світу переконливо показує, що запорукою єдності та процвітання
будь-якої нації є її здорова духовна сфера, бо висока духовність формує людину. Позбавлення
народу його духовності призводить до поширення зневіри, бездуховності, аморальності,
зростання злочинності, підлості, підступності та ненависті. Для України, що перебуває в
умовах духовного і морального відродження, найважливішими завданнями є гармонійний
розвиток душевних і фізичних сил молоді. Ми українці, словами нашого молитовного гімну
виражаємо своє власне, вистраждане і тому особливе прагнення до єдності: «В єдності сила
народу, Боже нам єдність подай!». Дух нації стане незнищенним, якщо в основі її життя буде
єдність. Духовна єдність народу – це невичерпне джерело його сили і витривалості.
Згідно аналізу сучасного українського суспільства: «…стан внутрішнього світу людини
викликає глибоке занепокоєння, пов’язане із зміщенням духовно-моральних цінностей,
руйнуванням і спотворенням ідеалів. Зростання відчуженості, байдужості, почуття
покинутості, втрата милосердя, тяжіння до мінімізації зусиль і максималізації «кайфу»,
тілесної насолоди і зручностей – усе це стає сьогодні нормою. У нас, де фактично блоковані
канали вертикальної соціальної мобільності, усе це набуває потворних форм – зростає
наркоманія, алкоголізм, дитяча і підліткова проституція, агресивність і жорстокість, а засоби
масової інформації пропагують насилля, егоїзм і аморальність як соціальну норму. Яскравим
прикладом духовної спустошеності стали відомі події, пов’язані з коронавірусом. Значна
частина молоді категорично налаштована на заперечення авторитету батьків, авторитету
дорослих, який завжди був імперативом виховання в усі часи, в усіх культурах і релігіях.
Пояснюється духовна криза багатьма причинами, серед яких соціально-економічна
стагнація, війна, відсутність чітко визначених ідеологічних орієнтирів, безвідповідальність
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засобів масової інформації тощо… Чи є у цьому доля вини нашої освіти, яка мала б (як і сім’я,
і церква) спрямовувати людину на досягнення максимального розквіту духовних,
інтелектуальних, фізичних можливостей?... суспільство втрачає свої гуманістичні функції,
перестає бути засобом і живильним середовищем духовного і морального розвитку
особистості» [4, с. 6].
Академік П. Саух називає три головні причини поширення бездуховності в сучасній
освіті, серед яких: комерціалізація й масовізація освіти; перехід до ліберальної моделі освіти,
яка формує людину, що характеризується небезпечною самовпевненістю, безвідповідальністю
і неконтрольованим активізмом; масштабна деформація ціннісно-смислової орієнтації
молодого покоління, де смисложиттєвими орієнтирами стали влада, матеріальне благополуччя
і гроші, успіх за будь-яку ціну; катастрофічна розбалансованість навчально-виховного процесу
на усіх рівнях освіти [4, с. 6].
«Сучасний педагог мусить рахуватися із радикальними змінами у житті молодих людей,
сповідуваними цінностями, способом і стилем їх життя. Рахуватися, звісно, не означає
схвалювати (особливо, коли йдеться про негативні явища), а передбачає розроблення стратегії
ефективних дій для подолання зла, запобігання йому або пом’якшення його наслідків» [4, с. 6].
Проблеми духовності людини й суспільства завжди були і є в центрі педагогіки. У
практиці поняття «духовність» мають зараз декілька тлумачень і використовуються в різних
контекстах, але завжди забувається їх первинне – святе походження – від Духа Святого.
В основі духовності лежить єдність. Один Бог триєдиний: Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух
Святий. Людина – це єдність духу, душі та тіла (1 Сол. 5, 23). Апостол Павло закликає всіх до
«покори й лагідності, із довготерпеливістю, терплячи один до одного в любові, стараючись
зберігати єдність духа зв’язком миру… Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і
Отець усіх, що над усіма й через усіх і в усіх» (Ефес. 4, 1-6).
Духовність – це гармонійна дія богословських і моральних чеснот в особі, яка спричиняє
гідну відповідь людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа; визнання Бога своїм
Отцем і Творцем, Учителем і Спасителем. Духовність – це релігійна або моральна культура
душі, тобто коли людина відповідає за свої вчинки перед собою, ближнім і Богом.
Щоб збагнути духовність людини слід звернути увагу на дари Святого Духа: мудрість,
розум, рада, кріпость – сила духа, знання, побожність, страх Божий – боятися гріха, яким
зневажаємо Господа (пор. Іс. 11,1-2; 1 Кор. 12, 4-11) та плоди Святого Духа: любов, радість,
мир, терпеливість, добротливість, милосердя, віра, лагідність, поміркованість (див. Гал. 5,2223). З семи дарів Святого Духа перших чотири просвічують розум людини, а останні три
зміцнюють її волю. Джерелами, з яких людина черпає свою духовність, є Святе Письмо, твори
учителів Церкви.
Духовність – це: причетність людини до Божественного через віру, надію й любов;
приналежність людини до святості й досконалості; збереження моральних і духовних традицій
предків; життя людини у Святому Дусі. Чим частіший, міцніший зв’язок людини з Богом, тим
багатшою є її душа, тим міцнішим є осердя духовності в людині. Яка душа людини, яке в неї
серце, таким є її життєвий шлях, її поведінка. Ось чому ідея Бога повинна бути панівною у
людській свідомості, в її душі. Духовне життя людини – це життя її з Богом («Бог є Дух»), зі
Святим Письмом, з вірою у безсмертя душі. Воно починається у душі і відноситься до душі та
й прямує до Найвищого Духа – Бога у Трійці Святій Єдиній [1, с. 106].
Не слід ототожнювати духовне з нематеріальним, бо людина є єдністю душі і тіла.
Небезпеками у розумінні духовності є пантеїзм (Бог не перебуває поза природою, а є в ній),
монізм (світ є самодостатній, зрозумілий з самого себе і містить у собі причину власного
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буття) та дуалізм (світ створений двома творцями). Коли духовне ототожнюють з ідеєю, то це
веде до пантеїзму або одного з видів монізму (людина нібито стане спасителем самої себе), які
за своєю структурою є матеріалістичними баченнями світу. Справжня духовність – це
відкритість до трансцендентного. Людина може розвинути свою духовність лише в стосунку
до Бога. Духовне життя людини є життя в Святому Духові, яке осяяне в інтелектуальному,
сентиментальному і почуттєвому вимірах [3, с. 28].
На жаль, у розумінні духовності подекуди допускаються наступних помилкових
напрямів: матеріалізм (дії психіки і духа є нібито наслідком матеріальних дій); психологізм,
який поділяється на раціоналізм або інтелектуалізм (надуживання власним розумом,
заперечуючи віру), волюнтаризм (воля надмірно діє на розум і людина попадає в стан сваволі),
сентименталізм (почуття надмірно діють на волю, а вона на розум); надмірний спіритуалізм
(погорда тілом, брак милосердя до ближніх, очікування надзвичайного Божого втручання);
односторонній християнський соціологізм (надмірне прив’язування себе до світової спільноти,
забуваючи Христові слова: «Царство Моє не від світу цього» (Ів.18,36) [5, с. 32].
Процес духовно-морального виховання є єдиним і нероздільним. Духовність – це
«вертикальний» вимір людського буття, а моральність – його «горизонтальний» вимір. Чим
ближче людина до Бога, тим вища її моральність, і, навпаки, чим вища моральність людини, тим
більше її благоволить Бог. Двоєдиність духовності й моральності найкраще відображається в
двох головних заповідях любові: «Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю
душею і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби
ближнього твого, як себе самого» (Мт. 22, 37-40). Духовність – це трансцендентна та іманентна
ознака душі. Вона має два напрями: один – усвідомлення себе як істоти розумної, вільної,
соціальної та релігійної і другий – підпорядкування своєї волі волі Божій.
Духовність людини плекається на основі морального виховання, яке є безперервною
працею над формуванням душі й тіла людини для досягнення нею повної злуки з Богом.
Метою такого виховання є виявлення, формування та розвиток природних та надприродних
задатків душі й тіла, до осягнення єдності життя людини з Божими законами.
Наше завдання – допомогти молоді бачити сьогодення через призму тривалих, відвічних,
нетлінних духовних цінностей. Цього дуже потребує наше обездуховлене суспільство,
знеохочене, позбавлене довір’я та єдності. Реальне утвердження духовних і загальнолюдських
ідеалів та цінностей – необхідна передумова подолання нинішніх соціально-економічних
труднощів, запорука зміцнення духовного і морального здоров’я нації. Все це має
безкомпромісно виполювати зі свідомості студентської молоді бур’ян аморальності,
безкультур’я, бездуховності, зміцнювати в них почуття патріотизму, підносити їх
громадянську активність, яка повинна втілюватися у конкретних справах і вчинках на благо
України, народу, своїх ближніх, допомогти до кінця зрозуміти своє покликання і призначення.
Основоположні цінності – віра, справедливість, милосердя, гідність людини як особистості,
мають стати аксіоматичними, витіснивши надмірний прагматизм, що зводить життєвий сенс
до примітивізму, звужує параметри духу. Повітрям і хлібом людини має стати духовність та
національне самоусвідомлення.
Лише тоді, коли людина намагається зрозуміти, ким є, що становить її велич, а також
велич інших людей і велич Творця, Який усе створив на добро людини, то усвідомить себе як
особу. Головний принцип духовно-морального виховання звучить: шукайте найперше Царства
Божого, а все решту вам додасться (Мт. 6, 33). Людина – це єство, в якому збігаються всі світи:
світ природи, світ інших людей, світ власної свідомості та особистості, у якому вона може
знайти Бога. Людина є єством матеріально-світовим і повинна шанувати навколишній світ та
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землю. Вона є єством суттєво суспільним, то ж повинна себе віддавати іншим. Вона є єством
самосвідомості, тому повинна себе знайти й утвердити, та, нарешті, є відкритим єством, тому
здатна вийти зі свого центру і з’єднатися з «іншим», тобто бути готовою до
самотрансценденції [2, с. 17].
У духовно-моральному вихованні молоді найважливішими завданнями є: формування
розуму; творення на основі розуму та віри власних ідеалів та чеснот; осягнення стану, в якому: у
розумі людини пануватиме віра і вона керуватиметься чеснотою мудрості, що наставляє розум
розважно шукати правду; у волі – любов, що керуватиметься чеснотою справедливості, що
наставляє волю бажати знайдену розумом правду; у почуттях – надію, які керуватимуться
чеснотами мужності і здержливості, які керують почуттями у небажаній ситуації і стримують
нахили злих почуттів; утвердженням стану, за якого розум, віра і совість управлятимуть всіма
порухами волі. Духовно-моральне виховання базується на житті людини: у вірі, яка все прощає і
зносить; у надії, яка ніколи не розчаровує та у любові, яка взамін нічого не вимагає. Святий
Августин справедливо повчав: «В другорядному – свобода, в головному – єдність, а у всьому –
любов» [2, с. 18].
Духовно-моральне виховання використовує засоби превентивної системи, розробленої
Іваном (Доном) Боско (1815-1888). Основу цієї системи виховання складають релігія, розум і
наука, а будується вона на доброті, довір’ї і любові до вихованців. Засобами виховної
системи І.Боско є: християнська релігія, що включає в себе практикування Заповідей Божих,
які регулюють відносини людини з Богом і ближніми та наголошують про пошану власного і
чужого життя, чистоти, майна, честі, слави і почуттів; виховна атмосфера доброзичливості та
родинної безпосередності; індивідуальний підхід через пізнання людини і спеціалізацію
виховання; організація дозвілля і праці та безперервна зайнятість; моральні покарання і
нагороди.
Принципами духовно-морального виховання є наступні принципи: ненасилля;
своєчасність; єдність педагогічних впливів; принцип особистості; антропологічний принцип;
невпинне піклування; відповідальність; любов; інтеріоризація; містагогія (променевий
процес виховання).
Осторонь такої важливої справи не може бути вища школа, яка покликана забезпечити
наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом моральності та національної
духовності, який би допомагав формувати свідомих українців, для яких первинними є Бог і
Україна.
Сподіваємося, що духовно-моральне виховання допоможе нашій молоді зберігати
єдність українського суспільства, дотримуватися морально доброї поведінки в щоденному
житті та бути вірною Богові, Україні, народові.
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ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО У БЕЗПЕКОВОМУ ВИМІРІ
The modern stage of development encourages the development of values aimed at the
development of values and the formation ofpersonality qualities . structuring knowledge about the
individual and its activities, nature, society, thinking, technology; creative activity at the present
stage of civilization development; formation of cognitive, activity, motivational, ethical, behavioral
and social components of the psychological sphere.
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У зв’язку з порушенням екологічної гармонії людини із природою потребує узгодження,
збалансування і періодично корегування єдина концепція сталого економічного, екологічного
та соціального розвитку. Ключові положення, які потрібно розробити у зазначеному напрямі
знаходяться у вимірі гармонізації особистості й суспільства та їхній розвиток у гармонії із
природою. Нині важливим є окреслення майбутніх орієнтирів в означеному контексті де
особливої уваги потребує забезпечення і збалансування взаємозв’язку соціальної та
екологічної складових розвитку.
Наукове обґрунтування шляхів розвитку особистості і суспільства у гармонії з природою
обрано метою розроблення, оскільки це важливо для розв’язання низки суперечностей
цивілізаційного характеру засобом гармонізації триєдиного життєвого ланцюжка «людинасуспільство-природа»[7, с. 94-119]. Відповідно метою даного розроблення – є розкриття
фрагментарного підходу до розбудови системи розвитку особистості з виокремленням її
цінностей і якостей у гармонії з біосферою [1, с. 341-344]. Упродовж розроблення
використовується системний підхід, у якому увага акцентується на підготовці особистості до
життя і продуктивної праці, що враховує небезпеки й ризики для людини, суспільства і
природи.
Розкрито, що на ряду з прогнозованими змінами в природі та людині відбуваються й не
прогнозовані. Структурування завдань, які потрібно вирішувати, знаходяться у вимірі буття
соціуму, впливу людини на природу, способів пізнання нею світу та себе в умовах мінливого
життєвого простору та нестабільного природного середовища. Особистість будучи
приналежною двом просторам – природному та соціальному має неповторну (індивідуальну)
духовну, фізичну та інтелектуальну складові, які в особистісному життєвому просторі є
частиною соціального світу. Разом з тим, вона може благополучно існувати лише в гармонії з
природою, цілісно розглядаючись в космічному, біологічному, психічному, соціальному,
культурному та цивілізаційному вимірах [8, с. 107-110].
Виявлено, що процес проектування та системного коригування поліваріантних концепцій
розвитку особистості в гармонії з суспільством та природою ускладнюється устроєм
внутрішнього світу людини, структуруванням суспільства з певними характерними для них
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відносинами та сукупностями зв’язків форм природи. Відповіді на зазначені проблеми та
необхідність проектування, реалізації й періодичного коригування життєвої та трудової
траєкторії потрібно вирішувати людству впродовж еволюції.
Розбудова різновекторного життєвого простору людини формує її рівень психологічного
досвіду, який у побудові особистісної траєкторії аналізується та структурується за якісними і
ціннісними ознаками» [4, с. 6-9]. Безперервність цього процесу забезпечує динаміку розвитку
психологічної сфери особистості на всіх етапах вікового розвитку.
З’ясовано, що досягнення цієї мети можливе засобом впливу на особистість, який
базується на усвідомленні себе суб’єктом суспільної взаємодії в результаті чого набуваються
вищі життєві цінності та формуються індивідуально-психологічні якості [5, с. 29-36].
Впродовж взаємодії з вчителем у особистості розвивається: високий смисловий поріг,
устремління; культура, оскільки в ній матеріалізуються вищі духовні цінності; цілісна картина
світу як основа її гуманізму [2, с. 156-165; 3, с. 140-146]. Відбувається це засобом освіти,
пріоритетом якої є формування: компетентностей і цінностей, що ґрунтуються на науковій
основі з домінуванням культурних цінностей, де людина – найвища цінність; психологічного
досвіду; самодостатності; перспективності; творчості; міжособистісних взаєминах,
спрямованих на гармонізовану взаємодію та взаємне збагачення тощо.
Доведено, що одним із засобів, який допоможе вирішити частку окреслених завдань є
соціально-професійний розвиток особистості, який спрямований на духовне, інтелектуальне,
фізичне, соціальне і професійне формування особистості через поетапний індивідуальний вияв
у системі її мотивів фундаментальної потреби пізнання в обраній для діяльності виробничій чи
невиробничій сфері на ринку праці та застосуванні отриманих знань для становлення
операційно-технологічної (діяльнісної) складової психологічної сфери з метою професійної
взаємодії впродовж вироблення суспільно значущого продукту праці [6, с. 59-65]. У процесі
підготовки до життя та праці соціально-професійний розвиток особистості вирішує проблеми
налагодження закономірних зв’язків між ціллю і наявними засобами навчально-виховної
діяльності, а також між педагогічними засобами і результатами їх застосування.
У результаті розроблення приходимо до висновку, що поступ у ланцюжку «особистістьсуспільство-природа» знаходиться в межах економічного, екологічного та соціального
розвитку, де враховані: закономірні зв’язки між цілями освіти і метою навчання у
відповідності до особистісної значущості і суспільної необхідності; зміст освіти, технології,
форми, методи і засоби підготовки до життя та праці; рівні формування компетентностей як у
системному вигляді, так і у відповідності до принципів галузевості суспільного виробництва;
прогнозовані результати освітньої діяльності; кінцеві результати навчання та перспективність
їх застосування.
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ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ВИКЛАДАЧА: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
Громадянська позиція особи – це сформований світогляд, що чітко відображається
через діяльність. Світогляд базується на глибокому осмисленні історичного минулого з
урахуванням особливостей розвитку спільноти в конкретному часі, а також характеризується
можливістю прогнозування далекої перспективи, підкріпленого міцним науковим
підґрунтям.
У концепції громадянського виховання зазначено, що громадянська позиція – система
ціннісних і соціальних орієнтацій та настановлень, які характеризують людину як
громадянина країни та суспільства [4].
Громадянська позиція є дуже важливою особистісної характеристикою кожної
особистості. А коли мова йде про педагога – то необхідно взяти до уваги ще й професійну
позицію, готовність та необхідність виконувати просвітницьку, виховну та розвивальну
функції в контексті організації освітнього процесу у різних освітніх інституціях.
Уперше поняття «позиція особистості» було запропоновано А. Адлером, який
розглядав позицію як головну рушійну силу й умову психічного та соціального розвитку
людини. … У філософії поняття «позиція особистості» часто вживається у розумінні «точка
зору», «переконання» і найчастіше означає сталий якісний стан особистості, який відображує
не тільки вироблену нею установку діяти певним чином, а й самі дії [3, с.690].
Професійні стандарти педагогічних і науково-педагогічних працівників повинні
містити компетентності щодо вміння формувати ціннісні орієнтири громадянського
суспільства. Саме тут доцільно акцентувати увагу на громадянській освіті – важливій та
необхідній складовій у структурі загальної та вищої освіти.
З метою підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників громадянської
освіти в системі формальної освіти відповідно до основних змістових напрямів
громадянської освіти необхідно забезпечити:
- включення до стандартів вищої освіти, зокрема спеціальностей, що передбачають
присвоєння кваліфікації педагогічного працівника, громадянських компетентностей;
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- теоретичну і практичну підготовку для здійснення громадянської освіти у сфері
формальної, неформальної та інформальної освіти;
- розроблення нових моделей виховання та навчання, нових навчально-методичних
матеріалів для проведення занять та практичного засвоєння нових тренінгових методик з
громадянської освіти;
- розроблення методик оцінювання ефективності громадянської освіти;
- збір, узагальнення та системний аналіз міжнародних і вітчизняних технологій, форм і
методів роботи [5].
Саме належний рівень громадянської освіти і зможе забезпечити формування стійкої
громадянської позиції викладача закладу вищої освіти (ЗВО).
Громадянська позиція – це високий рівень сформованості свідомості та
відповідальність за дії та вчинки, це психологічна характеристика особистості. Критерієм
сформованості громадянської позиції є здатність приймати вірне рішення з погляду його
позитивного впливу на сьогодення та в майбутньому. Показниками означеного критерію
можна вважати активну, наступальну, творчу громадянську позицію особи, для якої не
властиве вичікування, пасивне спостереження.
Громадянська позиція формується упродовж тривалого часу, велику роль у цьому
процесі формування відіграють учителі різних освітніх інституцій. Важливими чинниками
формування виступають історичний та власний досвід, переконання (основою для їх
формування виступають знання та погляди), закономірності розвитку суспільства, природи,
отримана сучасна інформація тощо.
Громадянськість – багатоаспектне поняття. Це фундаментальна духовно-моральна
якість, світоглядно-психологічна характеристика особистості, що має культурологічні
засади. Громадянськість – це також реальна можливість втілення в життя сукупності
соціальних, політичних і громадянських прав особистості, її інтеграція в культурні й
соціальні структури суспільства [4].
Спираючись на результати теоретико-практичних досліджень, ми зазначаємо
компоненти громадянської позиції викладача ЗВО (таблиця 1).
Компоненти громадянської позиції викладача ЗВО
Назва компоненту
духовна і моральна культура
умотивованість діяльності

високоморальний,
гуманний,
демократичний
характер
спілкування і педагогічної взаємодії
емпатійність
здатність оцінювати і прогнозувати
наслідки своїх дій
здатність оцінювати результати
реформ у різних сферах життя країни

Таблиця 1.

Змістова характеристика
педагог є втіленням і носієм особистісних та професійних цінностей
педагогічна діяльність обов’язково повинна характеризуватися
високою умотивованістю, що передбачає наявність педагогічного
оптимізму,
готовність
до
виконання
незапланованих
/
непередбачуваних видів завдань
педагогічна взаємодія / педагогіка партнерства зумовлена новими
концептуальними підходами реформування системи освіти, зокрема
впровадження провідних положень Концепції нової української
школи
та
організація
освітнього
процесу
на
засадах
студентоцентризму
викладач цілісно впливає на формування особистості студента
(майбутнього фахівця, активного громадянина), що вимагає від нього
емпатії, мистецтва оцінки іншої людини
викладач повинен мати здатність передбачати, оцінювати моральні
наслідки своїх дій, рішень, вчинків, експериментів тощо
викладач повинен мати здатність передбачати та оцінювати події,
реформи, зміни, що відбуваються в різних сферах життя країни
(соціальній, політичній, освітній тощо)
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Формування громадянської позиції дуже тісно пов’язано з процесами самотворення
особистості. Ми погоджуємося з Т. Довгою, яка зазначає, що теоретичні основи процесу
самотворення особистості складають філософська категорія «Я-концепції» і феномен
«самості». Ядром «самості» є «Я-концепція» - відносно стійка, більшою чи меншою мірою
усвідомлена, пережита як неповторна, система уявлень індивіда про самого себе. На думку
дослідниці, складниками феномену самості виступають численні процеси, які позначаються
складними словами з частиною «саме», що надає їм значення: 1) спрямування чогось на себе,
сходження від себе або здійснення для себе; 2) звернення до самого себе, в самого себе.
Самопроцеси вказують на активність особистості в різних видах діяльності, а розвиток
самості є кінцевою метою самовдосконалення особистості [2, с.240].
Громадянськість – усвідомлення кожним громадянином своїх прав та обов’язків щодо
держави, суспільства; почуття відповідальності за їхнє становище. Громадянськість є
важливою рисою морального обличчя людини. Формування почуття громадянськості дітей
та молоді – важливе завдання школи [1, с.106].
Як стверджує В. Сухомлинський, громадянськість складається з почуття господаря,
спадкоємця, створеного старшими поколіннями, із почуття відповідальності за те, що в нас
ще погано. Ми вбачаємо сенс громадянського виховання в тому, щоб бачення світу почалося
для маленької людини з тривоги та занепокоєння, щоб першим громадянським бажанням,
яке схвилювало дитину, була думка: так не повинно бути! Щоб ця думка пробудила почуття
непримиренності до зла, неробства, безгосподарності, марнотратства, змусила маленьку
людину, засукавши рукава, взятися до роботи [6, с.478].
Упродовж ідей В. Сухомлинського доцільно звернути увагу на особливостях соціальної
самоорганізації – особистісно-професійної характеристики особи, що і визначатиме рівень
сформованості громадянської позиції викладача ЗВО.
Під соціальною самоорганізацією, на думку Т. Довгою, мають на увазі переважно
поведінкові характеристики людей. Ефективність соціальної самоорганізації залежить від
низки особистісних характеристики людини. До основних рис, що сприяють розвитку
самоорганізації, належать: самоаналіз, саморегуляція, антиципація, рішучість, самостійність,
енергійність тощо. До якостей, які гальмують ефективність прояву соціальної
самоорганізації, слід віднести: сором’язливість, пасивність, забудькуватість, відсутність
позитивної життєвої мети, низький рівень освіти і виховання тощо. Соціальна
самоорганізація здійснюється впродовж життя під впливом соціального середовища, системи
виховання, предметно-практичної та особистісно-рольової діяльності людини. Вона
обов’язково передбачає процеси самопізнання, самовизначення, саморозвитку й
самореалізації і має визначальний вплив на формування світогляду та морально-етичних
переконань, на практичний прояв громадянський почуттів [2, с.248].
У контексті соціальної самоорганізації ми наголошуємо на професійній
самоорганізації… «….як важлива особистісна характеристика, як системна якість, яка
забезпечує ефективність діяльності, незалежно від її змісту і специфіки, і проявляється
мотивами поведінки, а також реалізується впорядкованою діяльністю. Цей вид самоорганізації
пов’язують з успішністю навчальної діяльності визначають, як процес роботи над собою, у
результаті чого, у системі більш високого порядку порівняно з раніше досягнутим рівнем,
з’являється властивість прийняття власного усвідомлено правильного рішення. Професійній
самоорганізації відведено роль особливого психологічного феномену, сутність якого полягає в
прагненні фахівця до постійного професійного саморозвитку, самовдосконалення та
самозбереження в ситуації мінливості професійного простору, є механізмом формування й
розвитку професійної Я-концепції, а також засобом реалізації Я-концепції в професійній
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діяльності та виявляється в сукупності процесів самопідготовки (самопізнання і саморозвиток)
і самореалізації (самовираження і самоствердження)» [2, с.249].
Отож, громадянська позиція викладача – це набутий, самостійний особистісний
компонент, який характеризує рівень сформованості світогляду особи, що проявляється в
активній життєвій позиції щодо реакції на різні прояви у суспільстві (економічні, соціальні,
політичні, релігійні тощо). Громадянська позиція викладача ЗВО, що характеризується
високою умотивованістю, емпатією, духовною та моральною культурою, здатністю
прогнозувати та оцінювати як результати власних дій, так і очікуванні реформи в
суспільстві, є показником сформованості професійної компетентності фахівця.
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ЖИТТЄСТВЕРДНИЙ ОБРАЗ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА ЇЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Поняття особистості визначає суспільну сутність людини, пов’язану із засвоєнням
різноманітного соціального досвіду. В структуру особистості входять всі психологічні
відносини людини і всі фізіологічні особливості її організму. Формування особистості є метою
державних стандартів освіти, завдання розвитку і виховання всебічно розвиненої, освіченої,
інноваційної особистості поставлене в Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р. [1].
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Термін «особистість» з’явився ще за античних часів для позначення людини у її
специфічно людській якості, де культурне начало протистоїть суто природному, тілесному,
несвідомому. Науці відомо понад 200 різноманітних моделей особистості. Їх досліджували
В. Джемс, З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Піаже, Л. Виготський, А. Маслоу, К. Платонов, С.
Рубінштейн, О. Леонтьєв і ін. [2, с. 99].
Суть особистості за С. Рубінштейном зводиться до певного рівня психічного розвитку,
який дає їй можливість керувати своєю власною поведінкою і діяльністю.
Особистість – це психічна, духовна сутність людини, яка виступає в різноманітних
узагальнених системах якостей; в сукупності соціально значимих властивостей людини, її
відносин до світу і до себе, її діяльності; системі здійснюваних соціальних ролей,
поведінкових актів, потреб, здібностей, творчих можливостей тощо [2, с. 100].
Більшість дослідників вважають, що обдарованість – особистісна властивість,
обдарована людина здатна досягти успіхів у багатьох галузях. В процесі формування
обдарованої особистості значну роль відіграє формування інтелектуальної обдарованості, яка
проявляється в гостроті мислення учня, спостережливості, пам’яті, виявленні вираженої і
різнобічної допитливості, довготривалих заняттях певною справою, легкості у засвоєнні
навчального матеріалу, вмінні обґрунтовано, чітко викладати свої думки, демонструвати
здібності до дослідження і висновків, до розв’язування задач, в тому числі самостійними
способами.
Філософія визнає особистість носієм волі, вільного вибору і відповідальності. Поняття
«особистість» і в побутовій, і в науковій мові використовують для позначення того, як бачать
людину інші люди як носія тих соціальних ролей, в яких вона проявляється.
Основною освітньою характеристикою особистості учня є його образ світу –
особистісно значима складова картина світу, яка формується в процесі навчання. Образ світу
філософами, психологами, педагогами розглядається як вихідний пункт і результат всякого
пізнавального процесу, всякої взаємодії людини з дійсністю [2, с. 102-120]. Це поняття мало
б фігурувати в державних стандартах, в програмах і підручниках, оскільки завдяки йому
можна відслідковувати, як формується особистість.
Образ світу як особистісно значима цілісність (система) знань створюється у свідомості
людини, починаючи з перших днів і до останнього дня життя і визначає поведінку людини в
середовищі життя, в суспільстві, в природі. Оскільки в меті всіх державних стандартів
фігурує поняття «особистість», то поруч з ним має фігурувати і поняття «життєствердний
образ світу особистості» бо особистість може бути носієм як життєствердного, так і
агресивного або деструктивного образу світу. Кожна жива істота має свій образ світу,
відповідно до якого вона взаємодіє із середовищем життя. Якщо в навчальному процесі
відсутня технологія формування життєствердного образу світу, контроль за формуванням
особистості учня, то учні стихійно формують свій образ світу відповідно до виявлених ними
зв’язків у середовищі життя, звичок мислення, які найчастіше повторюються в їх діяльності,
взаємодіях із об’єктами соціоприродного середовища життя [2]. Як зазначалося, цей образ
може бути як життєствердним, так і агресивним чи деструктивним, в залежності від змісту
освіти, який засвоюють учні. Засвоєння учнями фрагментарних знань, не об’єднуваних в
цілісність в процесі формування наукової картини світу і її особистісно значимої цілісності –
образу світу залишає їх поза розумінням знань, а розуміння – природний стан буття людини
(Г.-Х. Гадамер). Перебування учнів поза природним станом буття приводить не тільки до
поступової дегенерації тілесних і психічних потенціалів молодого покоління, а і до
формування низьких рівнів інтелекту, агресивного або деструктивного образу світу,
сегментованої свідомості, яка легко піддається програмуванню. Про інтелектуальну
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обдарованість в таких умовах не може бути мови. Крім того, носії агресивного,
деструктивного образів світу створюють суспільство з агресивною чи деструктивною
моделлю світу, яке недовговічне (Е. Фром, М. Попович та ін.).
Проблема формування обдарованих дітей тісно пов’язана з реалізацією у вітчизняній
школі освіти для сталого розвитку, альтернативної до традиційної освіти цілісністю змісту та
підходом до організації навчального процесу. Цей підхід включає переорієнтацію навчання з
передачі інформації на технологію формування в учнів цілісного світогляду, наукової
картини світу, життєствердного образу світу, в кінцевому рахунку обумовлює життєствердну
модель світу і сталий розвиток суспільства. Цілісний світогляд, цілісна свідомість має
формуватися в учнів одночасно із здатністю їх виважено взаємодіяти з об’єктами довкілля,
зберігати його для майбутніх поколінь. Ще Я.А. Коменський наголошував, що розум дитини
можна впорядкувати тільки зримими законами природи; П.Ф Каптєрєв підкреслював –
соціально зрілий розум з дитинного мислення, яке мало чим відрізняється від мислення
тварини, можна сформувати тільки систематизацією знань [3, с. 495], а система –
закономірно пов’язані елементи. І у зв’язку з інтелектуальною та академічною
обдарованістю учнів, які є умовою інших аспектів обдарованості, згадаємо Ж. Піаже, який
дослідив роль закономірностей, особливо закономірності збереження в змісті освіти і
навчальному процесі у формуванні природовідповідно високих рівнів інтелекту [4, с. 50]. Ці
дослідження були підтверджені психологами під керівництвом професора В.Ф. Моргуна під
час експериментальної перевірки і впровадження моделі освіти для сталого розвитку
«Довкілля». В учнів 3-6 кл., які навчалися за моделлю освіти «Довкілля», інтелект був таким
високим, порівнюючи з однокласниками традиційної школи, що розробники моделі просили
психологів вимірювання повторювати. Також успішність (отже, і обдарованість) з
математики, мови у довкілят виявилася значно вищою, ніж в учнів, які навчалися в
спеціалізованих математичних, лінгвістичних класах [2, с. 110-111].
Державний стандарт базової освіти (2020 р.), державні документи (Концепція реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на період до 2029 р., Указ Президента «Про цілі сталого розвитку», Концепція розвитку
природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [5] ставлять перед вітчизняною освітою
завдання формування особистості учнів, отже, реалізацію в програмах і підручниках всіх ланок
освіти технології формування життєствердного образу світу, який дає можливість учням
досягти інтелектуальної та інших видів обдарованості, стати громадянином вітчизняного
суспільства із життєствердною моделлю світу. Ця умова буде досягнута в процесі інтеграції
освіти для сталого розвитку у вітчизняну освіту. Початок зроблено: у 2014 р. на Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти» за модель освіти для сталого розвитку «Довкілля» Інститут
педагогіки нагороджений золотою медаллю. Наробок моделі складає понад 60 номінацій
програм, підручників, посібників для учнів та вчителів всіх ланок освіти.
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ОСОБАХ:
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У статті розглянуто світоглядно-філософські основи творчості українського вченого
Олександри Савченко. Автор аналізує педагогічні ідеї Олександри Савченко на основі
філософії людино центризму як національної світоглядної парадигми.
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The article considers the ideological and philosophical foundations of the work of Ukrainian
scientist Oleksandra Savchenko. The author analyzes the pedagogical ideas of Alexandra
Savchenko on the basis of the philosophy of human centrism as a national worldview paradigm.
Key words: education development, personality, national poetic school, Oleksandra
Savchenko.
Прагнучи осмислити і висвітлити внесок академіка Олександри Яківни Савченко у
розвиток теоретичних засад і практики української початкової освіти, мимоволі виникає
потреба спростувати поширену максиму, що «немає пророка у своїй Вітчизні», бо вчена
довгі роки насправді була винятковим авторитетом для освітян України. Дискурсивний
аналіз її праць, перша з яких датована ще 1967 р, а остання 2020 р., засвідчує видатні
здобутки вченої у галузі початкової освіти і на рівні розроблення теоретичних концептів та
процесуально-методичних розробок, і на рівні розроблення концептуальних засад державної
освітньої політики незалежної України. Водночас вивчення її наукової спадщини дає
можливість визначити світоглядно-філософські основи її педагогічної творчості, що і є
метою нашого дослідження.
Виходячи з тлумачення, що світогляд – це складне духовно-практичне утворення,
якому властива соціально-історична структура, і отже існують його численні визначення, то
основуємося на тлумаченні, що світогляд є «системою принципів, знань, ідеалів, цінностей,
поглядів на сенс і мету життя, що визначають діяльність індивіда» [11,с.569], тобто
вибираємо формат діяльнісного підходу до розгляду світоглядних засад педагогічної
спадщини О. Савченко.
По-перше, зазначимо, що вчена базувала свою науково-педагогічну діяльність на таких
світоглядних переконаннях, як гуманізм і повага до кожної особистості – і дитини, і
дорослого. Мабуть саме тому природнім був її інтерес до спадщини В. Сухомлинського.
Його ідеї вчена не лише часто згадувала, цитуючи у своїх працях, а й активно поширювала:
понад 20 років на громадських засадах Олександра Яківна очолювала Асоціацію
В. Сухомлинського, організовувала і проводила у різних куточках України щорічні
педагогічні читання, присвячені актуалізації ідей видатного українського педагога, а
головне – «повному і послідовному запровадженню його дидактико-методичної системи
розвитку дитини» у розбудову національної школи в Україні[3, с.22].
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Ще 1993 р. у доповіді на першій міжнародній науково-практичній конференції
«Європейська
педагогіка
і
Василь
Сухомлинський
як
сучасний
педагоггуманіст»О. Савченко наголошувала, що у визначенні векторів оновлення початкової освіти
треба спиратися на настанови видатного педагога щодо необхідності збереження
пріоритетності рідної мови, розвитку сенсорних умінь дітей, забезпечення етичної цінності
навчального матеріалу, його емоціогенності[там само].У подальшому, поглиблюючи свої
міркування щодо світоглядних засад освіти, вчена дійшла вагомого висновку про
необхідність повернення української освіти до потреб «соціально особистісного
розвиткуучнів», що уможливлює реалізацію культуротворчої і природозбережувальної
функції шкільної освіти [4,с.1].
Праці і педагогічна творчість В. Сухомлинського були близькими Олександрі Яківні
внаслідок їх сповненості орієнтацією на неповторність у своїй окремішності дитини/людини.
Людиноцентризмом і апеляцією до духовності просякнуто всі педагогічні твори Василя
Олександровича. Її концентрованим відображенням вважаємо вислови педагога про
необхідність будувати освітній процес, виходячи з «неповторності індивідуальності дитячої
особистості», адже кожна «людина неповторна». Він закликав зберігати і плекати
унікальність людської особистості, що на переконання О. Савченко, є вимогою філософії
освіти ХХІ ст. [5, с.3].
Надаючи перевагу особистісно орієнтованому навчанню, О. Савченко визначила його
метою підготовку розвиненої, вихованої особистості, для якої знання, уміння, навички не
мета, а засіб досягнення нових цілей для розвитку, саморозвитку, життєтворчості [Там само].
Ще одним аспектом педагогічної системи В. Сухомлинського, на якому акцентувала
увагу О. Савченко, було притаманна його поглядам на виховання дітей підвищена увага до
емоційного складника цього процесу. Вона теж вважала емоційне благополуччя дітей у
школі «основою з основ їхнього психічного, інтелектуального, фізичного здоров’я» [там
само], а джерелом емоційного благополуччя дитини визначала її успіхи у навчанні, які
власне формують внутрішню мотивацію учіння. Можна стверджувати, що бачення вченою
модернізації роботи школи вкладається в рамки почуттєво-персоналістичної
антропоцентричності.
По-друге, академік О. Савченко завжди базувала свої дидактичні ідеї на
результатахекспериментальних досліджень та у постійній «польовій» співпраці з учителями,
дотримуючись у своїй діяльності пріоритету діалектичного зв’язку теорії і практики. Власне
завдяки його неухильному дотриманню вчена й стала визнаним авторитетом у справі
оновлення і розбудови в Україні національної за змістом і духом початкової освіти. Ще
працюючи в умовах так званої знаннієвої парадигми в українській освіті (1960-1980-і роки)
вона надавала перевагуособистісноорієнтованому підходу до навчання дітей: проводила
масштабне експериментальне вивчення таких питань початкового навчання, як вплив
пізнавальної активності та самостійності на формування в учнів уміння вчитися, зверталася
до аспектів розвитку їхніх пізнавальних здібностей та інтересів. Як довела сучасна
дослідниця дидактичних надбань вченої Л. Калініченко, вже у той час Олександра Яківна
наголошувала й на необхідності формування у молодших школярів творчого мислення [1].
Саме тому важливим завданням учителя початкових класів О. Савченко вважала
навчити дитину вчитися, яке обґрунтувала ще 1979 р. у статті «Навчати дітей учитися», де
наголосила, що вчителі мають зосереджувати увагу не на формальному нагромадженні знань
у молодших школярів, а саме на формуванні їхніх пізнавальних умінь, пробудженні в них
допитливості, спостережливості, зацікавленості навколишнім світом, бажання якомога
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більше пізнати і вміти. Водночас навчання, обстоювала вона, має бути «захопливим»,
цікавим, але «інтерес не має нічого спільного з розважальністю, яка не містить пізнавальної
мети. Істинний інтерес до пізнання виникає у тих випадках, коли воно пов’язане з
вирішенням проблеми. Це означає, що кожен урок має мати пізнавальний характер і при
цьому захоплювати своїм змістом та способом викладу» [6, с.68]. Сповідуючи пріоритетність
діяльнісного підходу до розвитку дітей, вчена доводила, що вміння вчитися формується у
молодших школярів разом із виробленням вміння міркувати, із розвитком пізнавальних
здібностей у процесі навчальної діяльності, тому головним завданням початкової школи
вважала формування особистості, яка вміє і хоче навчатися, яка оволоділа «певними
організаційними і мисленнєвими навичками». Винятково актуально звучать слова з тієї
давньої статті: «Навчити дитину вчитися – означає підготувати її до самостійного життя» [6,
с.70].
Згодом, 1996 р. О. Савченко опублікувала навчальний посібник для молодших
школярів «Розвивай свої здібності» (1996), що справив значний вплив на розвиток
початкового навчання в українській школі, оскільки, по-перше, у ньому було узагальнено
тривалі експериментальні спостереження автора і вироблений на їх підставі корисний
навчальний матеріал, по-друге, посібник давав можливість самостійної (або разом із
батьками) роботи дитини у позанавчальний час, що створювало додатковий канал
формування вміння вчитися на підставі найвагомішого мотиву навчальної діяльності –
пізнавального інтересу [7]. Таким чином, на перший план вчена висувалаінтереси дитини,
особистості, яка здатна до саморозвитку і самореалізації.
Цій світоглядній ідеї було підпорядковано створення О. Савченко у 1990-х роках серіїз
9 посібників розвивального характеру «Умій вчитися» для учнів початкової школи,
спрямованих на розвиток у них пізнавальної активності і самостійності мислення, вміння
читати з розумінням, висловлювати і обґрунтовувати власну думку усно і письмово, на
збудження пильної зацікавленості довколишнім світом на підставі задіяння таких природних
інструментів активного пізнання, як «чутливе вухо, гострий зір, вправна рука, чітке
мислення. Ці дорогоцінні якості мислячої людини рідко кому дарує природа, їх потрібно
розвивати» [7, с.110]. Треба наголосити, що її книги були не розрізненими, окремими
виданнями, а низкою книг, підпорядкованих дидактичній ідеї системного, поетапного і
послідовного підходу до формування у школярів уміння вчитися на основі доцільно дібраних
чи придуманих автором різноманітних вправ і вигадливих завдань різного рівня складності, з
детально вивіреним оформленням і структуруванням матеріалу, копіткою роботою автора
над яскравим, цікавим для дитини, унаочненням навчального контенту.
Дидактичну ідею «вчити вчитися» вчена розвивала упродовж всієї творчої діяльності, а
теоретичного обґрунтування ця та інші її методичні задуми набули у широко відомій книзі
«Дидактика початкової школи» (1997), де розвиток загальнонавчальних умінь учнів
О. Савченко доказово узгоджувала з розвитком інтелектуальної сфери дитини та її творчими
здобутками у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з творчістю [8, с.171-172]. А в
переробленому і переосмисленому автором відповідно до викликів цифрового суспільства
перевиданні книги (2012 р.), що призначалася для студентів – майбутніх учителів й
орієнтувала їх на освіту дітей в інформаційному суспільстві ХХІ ст., тобто на інноваційний
тип навчання [9, с. 219], науковець виклала сутність і структуру вміння вчитися вже на
підставі компетентнісного підходу. Умовою і результатом інноваційного типу навчання
автор визначила сформованість в учнів бажання і здатності самостійно вчитися (курсив –
О. Савченко), або компетентності «уміння самостійно вчитися» [там само].
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У контексті реалізації концепції Нової української школи (2017-2018 рр.) колективом
науковців Інституту педагогіки НАПН України за керівництва академіка О. Савченко було
розробленоноваційну типову освітню програму для 3-4 класів закладів загальної середньої
освіти, базовану на компетентнісних засадах. На основі конкурсу програм Наказом МОН
України цю програму було затверджено [2]. Метою початкової освіти автори програми
проголосили «всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і
потреб, формування цінностей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що
забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві,
продовження навчання в основній школі» [2].
Нарешті, по-третє, реалізацію діяльнісного підходу в освіті вчена поєднувала з
питаннями розвитку у дітей духовності як складника і потенціалу їхньої творчої активності,
постійно апелюючи до питань внутрішнього буття особистості, у якому власне особистість
концентрується. Педагогічним поглядам О. Савченко була притаманна висока емоційна
навантаженість, що знову ж таки повертає нас до ідей В. Сухомлинського про плекання
духовності в дітей, таких близьких Олександрі Яківні. Тому у контексті реформування
української освіти у ХХІ ст., у першу чергу, цілей освіти, які зумовили і нові пріоритети в
контексті нещодавнього оновлення в Україні змісту початкової освіти відповідно до
концепції Нової української школи, вчена зазначила необхідність переосмислити і
розширити функції підручника для початкової школина засадах дитиноцентризму,
компетентнісного підходу, аби реалізувати різні форми навчальної взаємодії учнів,
оволодіння дослідницькими уміннями щодо текстів різних видів – художніх, науковопізнавальних,
медіатекстів.
У
своєму
останньому
методичному
посібнику
«Системаміжпредметних завдань на уроках літературного читання» (2020) вона наголосила,
що укладачі нового покоління підручників мають концентрувати зусилля на інтересах і
можливостях дитини [10].
Тким чином, повертаючись д національної культурио мети, окресленої на початку
статті, можемо узагальнити, що основою наукової творчості українського педагога
Олександри Савченко була філософія людиноцентризму як основоположного принципу
української національної культури. Наукові ідеї, висловлені вченим і втілені в її практикоорієнтованому доробку – підручниках для початкової школи, посібниках для позаурочної
діяльності учнів, були спрямованими на розвиток особистості, формування її
компетентностей навчатися протягом життя та здатностей до особистісної самореалізації.
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Historical and societal bases of the spirituality of the Ukrainian people and its civilization
role are analyzedon a modern history-culturelogical and geopolitical landscape. The spirituality of
Ukrainian ethnos is complexly explored on the joints of historical science, philosophy, sociology,
synergetics and other scientific spheres in the context of the conception of integrity, allowing to
make conclusion about boundary and paradoxical nature of spirituality of the Ukrainian people
and its system-forming role in modern world history being the integrator of East and West
civilizations projects. The prospects of subsequent historical development of the Ukrainian state are
outlined.
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Сучасні геополітичні проблеми можна вирішувати на різних теоретичних
площинах/рівнях наукового аналізу. Один з таких рівнів – всезагальний, чи філософський,
використання якого дозволяє дійти розуміння планетарних процесів на рівні загальної моделі
соціоприродного буття.
Результатом філософської рефлексії щодо загальної моделі буття постає модель, яка
реалізується в філософської традиції розглядати реальність у вигляді тріади: людина, світ і
межа, що покладається між ними (суб’єкт – межа – об’єкт ).
У контексті філософії, а також гештальт-психології, в цій моделі реальності межа
виявляє парадоксальний зміст, оскільки неможливо сказати точно, яким із двох полярних
членів тріади вона належить – першому, другому, їм обом одночасно, або ні першому, ані
другому (О. Лосєв).
У гештальттерапії зазначений парадокс реалізується в співвідношенні фону і фігури
(феномен Е. Рубіна), коли неможливо сказати, чому належить межа – фігурі або фону.
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Межа (а в більш загальному розумінні – будь-яке граничне/критичне явище, гранична
фаза розвитку будь-якого предмету) постає універсальною категорією, що відображає
цілісність, зв’язок, відношення, що, як вважав А. Уємов, становить предмети з елементів.
У цьому контексті наведемо слова Гегеля, який писав, що «конечність в тому і полягає,
що саме завдяки межі предмет може співвідноситься з іншим предметом», що актуалізує
Всесвіт у цілому, а також кожен його конкретний аспект.
Гранична фаза як парадоксальна сутність, яка вивчалася синергетикою, відображається
в понятті «еволюційна середина», або «перехідна сходинка» від однієї якості до іншої, в
сфері якої старої якості вже немає, а нової – ще немає.
Цю фазу Аристотель, Гегель й ін. називали «середнім терміном» щодо понять, які
фіксують початковий і завершальний якісний стан об’єкта, що розвивається.
У філософській літературі відношення таких «напівпротилежностей» називають
контрмедіальним, на відміну від контрарного відношення, що відображає «повну» полярну
симетричну протилежність предметів і явищ (наприклад, рух і спокій, тьма і світло, суб’єкт і
об’єкт), і на відміну від контрадикторного відношення (темне – нетемне, тобто, не несвітле;
суб’єкт і не-суб’єкт).
Аналіз цього контрмедіального, рівноважного, міжякісного ступеня процесу розвитку
ми знаходимо в гегелівській діалектиці. Гегель розглядав стан індиференції, рівноваги
протилежностей як ключову умову, «пусковий» момент переходу буття в сутність. Цей стан
Гегель визначає як «форма безформного», а сучасні філософи – як екзистенцію, або «міжбуттям» (inter-esse).
Відтак, межа має діалектичний суперечливий характер, оскільки тут буття кінцевого
об’єкта не мов би зіштовхується з його небуттям. Отже, через її існування небуття кінцевого
виявляється невід’ємною умовою його буття. Тобто тут буття та небуття взаємодіють, через
що ми маємо «парадокси межі», які полягають в тому, що «поблизу» межі має місце
своєрідне «спотворення» кінцевого об’єкта. Визначеність об’єкта на межі його буття не мов
би «вироджується», нівелюється, через що виникають труднощі в опису «граничних
ситуацій».
Парадоксальність межі як застановчого принципу, що конституює цілісність і
безперервність розвитку і руху як такого (внаслідок того, що межа виражає певну нульову,
нейтральну, парадоксальну реальність на континуумі зміни станів предмету, що
розвивається, де старого стану вже немає, а нового ще немає, а тому теоретичним та
онтологічним чином сполучає минуле з майбутнім), підтверджується так званим парадоксом
розвитку, виникнення (або телеологічним парадоксом), який полягає в тому, що якщо дещо
нове виникає із старого, то воно вже повинне міститися в ньому в потенційно-можливому,
віртуальному стані і, відповідно, не є «радикально» новим в повному розумінні цього слова,
оскільки в цьому випадку стирається відмінність між новим і старим: якщо нове виникло із
старого, то воно, таким чином, містилося в ньому в потенційно-можливому, віртуальному
стані і не є принципово новим.
Таким чином, граничні явища виступають організуючою силою/чинником розвитку
системних утворень, про що можна дізнатися з синергетики, міждисциплінарної галузі
знання, результати якої в даний час мають колосальне значення для розуміння соціальних
процесів.
Отже, межа як граничне явище є категорією, що відображає цілісність, зв’язок,
взаємини, що конституює цілісні утворення, які характеризуються емерджентним ефектом
цілого, коли властивості цілого перевершують властивості окремих елементів цього цілого.
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Можна говорити про спеціальний ефект межі, який спостерігається у багатьох формах
поведінки живих систем, коли, як доводять етологи, лісова галявина, берег моря, межа
зораного поля і взагалі будь-яка особливість на одноманітній місцевості приваблює живих
істот, коли життя роїться головним чином на границі трьох середовищ – океану, суші та
атмосфери.
Ефект межі проявляється і в тому, що «людські гени відтворюють себе не в деякій
аморфній масі населення країни, регіону, континенту чи світу в цілому, а саме в етнічних
межах. Протягом віків це приводить до формування генетичної своєрідності етносів і
відмінностей між їх генофондами» (Ю.Ричков).
Як показав Л. Гумільов, вісі пасіонарних поштовхів, що дають імпульс розвитку тих чи
інших глобальних соціальних процесів, проходять через стики ландшафтів і, як наслідок,
через угрупування людей, що займаються різними видами господарської діяльності.
Відтак, явище «перехідної сходинки» актуальне в теорії антропосіогенезу.
У синергетиці, науці про відкриті системи та закономірності їх розвитку, межа
виявляється в так званій «точці біфуркації» розвитку системи, де остання докорінним чином
трансформується.
У екзистенціалізмі як філософському напрямі «граничній ситуації» між життям і
смертю (що співвідноситься з такими культурологічними феноменами, як ініціація,
посвячення, водохрещення і т. ін.) надається вирішальне значення в процесі прозріння
людиною своєї сутності.
Межа («середина») може розумітися як перехрещення функцій, як місце, де
«накопичується структура», як те, що поєднує минуле з майбутнім. Тобто межа в плані
динаміки є концептуальним фокусом буття, який дозволяє пов’язати те, що було (минуле,
витоки) з тим, що буде (майбутнє, мету), через що кристалізується структура як єдність своєї
історії та перспективи.
Суть межі можна проілюструвати думкою М. Бахтіна, який вважав, що людина ніколи
не збігається із собою, а істинне життя особистості здійснюється як би у точці цього незбігу.
Як писав А. Камю в книзі «Бунтуюча людина», митець виковується саме в цьому постійному
мандруванні між собою та іншими, на півдорозі від красоти, без якої не може обійтись, до
людського суспільства, з якого не в силах вирватися. Це ж стосується й окремих етносів та
цивілізацій.
При цьому походження світу в цілому, а також кожного його елемента окремо може
розумітися як розщеплення єдиного центрального, нейтрально-межового початку на
протилежні сутності.
У сучасній філософії, антропології, психології процес еволюції живих форм
розуміється як явище розщеплення фундаментальної симетрії організмів та середовищ, як
перехід від простого до складного в результаті «біологічного вибуху». Можна говорити й
про нові геологічні теорії, які концептуалізують розвиток планет з вакуумного зародку
шляхом перетворення поля на речовину, а також про «мозковий вибух», через який
долається «мозковий Рубікон». А мова походить в результаті «великого лінгвістичного», чи
«семіотичного вибуху»).
Сучасна космологія інтерпретує процес породження Всесвіту приблизно в такій же
формі, коли стверджує, що він виник внаслідок «вибуху» з симетричної «праречовини»
(фундаментальної вакуумної симетрії, сингулярного стану матерії тощо) шляхом її
розщеплення на речовинну та польову складові. Як вважає Г.Наан, народження Всесвіту є
процесом розщеплення «ніщо» на «дещо» та «антидещо» (надлишкову та дефіцитну
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сутності, «плюс» та «мінус»), що призводить до актуалізації всіх відомих фізичних
феноменів.
Релігійна свідомість розуміє народження/створення світу саме у такий механізм
розщеплення цілого/ніщо/порожнечі на світ та темряву, дещо позитивне та негативне.
На підставі поданої методологічної бази можна побудувати модель поділу Західної і
Східної цивілізацій (цивілізаційних проектів) (рис. 1).

Рис. 1. Модель розділення Сходу та Заходу

Можна вважати, що на початку становлення планетарної людської цивілізації
знаходилась певна праслов’янська імперія (етнічне утворення), інформація про яку дійшла
до нас у вигляді історичних даних про «Велику Тартарію», яка в древній період розпалася на
окремі етнічні фрагменти, що кристалізували «захід» (євроатлантичний, тобто західний
цивілізаційний проект), «схід» (арабсько-мусульманський, східний цивілізаційний проект) і
«слов’янський центр» (або слов’янський нейтральний цивілізаційний проект).
У свою чергу, слов’янський центр також є тріадною структурою, що складається з
трьох слов’янських початків:
– західні слов’яни (поляки, чехи, словаки, кашуби та лужичанці), що виражають
лівопівкульову чоловічу тенденцію;
– східні слов’яни (виражають правопівкульову жіночу тенденцію): ними можна
вважати традиційних південних слов’ян (болгари, серби, хорвати, боснійці, македонці,
словенці, чорногорці), які відчували і відчувають вплив саме східних, ісламських, народів;
– центральні слов’яни (виражають півкульовий синтез): ними можна вважати
традиційних східних слов’ян (росіяни, українці, білоруси), які займають проміжне,
центральне геополітичне положення між східними і західними слов’янами.
Центральні слов’яни, в свою чергу, диференціюються на гілки: західну, білоруську (яка
має чоловіче начало), східну російську (жіноче начало) і центральну українську, з якої, не
випадково, асоціюється Київська Русь – джерело слов’янської цивілізації.
Аналіз українського слов’янства дозволяє зробити висновок про його гранично-фазову
природу. Тобто, якщо слов’янська цивілізація в цілому, а також центральні слов’яни зокрема,
реалізують гранично-фазову, нейтральну природу, то українська гілка центральних слов’ян
виступає найбільш концентрованим виразником цієї природи.
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Саме Україну, відповідно до «сакральної мотивації історичного процесу», слід вважати
центральним
засадовим
аспектом/джерелом
слов’янської
цивілізації
внаслідок
«розірваності» України (термін С. Гантінгтона), її фазово-граничного нейтрального
характеру. Визнання цього, думається, допоможе відновити єдність слов’янської цивілізації,
підвищивши статус свідомого українства, яке внаслідок відомих причин відчуває себе
об’єктом «історичної експлуатації».
Таким чином, граничний статус України потребує перегляду її статусу в системі
слов’янських народів. При цьому Україна може вважатися центральним нейтральним
аспектом слов’янства і в силу цього виступати духовним генератором нашої планети.
У звязку з цим зазначимо, що феномен границі відіграє фундаментальну роль у
побудові ідеологічних основ релігійної свідомості, а його аналіз довзоляє зрозуміти сутність
духовності як назвичайно складного наукового та культурологічного феномену.
Достатньо сказати, що слово «релігія» етимологічно походить від поняття «зв’язок»,
що встановлюється між двома неспівмірними і принципово взаємовиключаючими
безоднями – Небом та Землею. Ісус Христос в християнстві парадоксальним чином поєднує
ці безодні, як Він поєднує в одному лиці «неподільно та незіллянно» і дві протилежні
природи – тваринну і божественну. Він тут постає Адамом, що співвідноситься з Адамом
Кадмоном кабалістичної містики, котрий розглядається як «первісний Адам», духовна
людська сутність, першообраз творіння і з’єднувальна ланка між нескінченністю Бога та
кінцевими речами, що Їм створені. Ісус Христос тут виявляє гранично-біфуркаційну природу
(виражаючи суть парадоксу розвитку) і тому, що поєднує два протилежних принципи буття –
життя та смерть.
Вчення про духовність з точки зору вищевикладеного аналізу має виражати ідею
єдності людини і світу, уніфікуючи та сполучаючи в собі психофізіологічний, соціальнополітичний, етико-аксіологічний, культурно-історичний, соціоприродний, космопланетарний
контексти людського буття. Духовність ми визначаємо як категорію суспільної свідомості,
що у своєму змісті відображає у досить специфічному вигляді універсальну властивість
Всесвіту – цілісність, яка є чинником неперервності, цілісності, тотальності всіх проявів
існування матерії. При цьому духовність як єдність протилежностей постає граничним
феноменом.
Стан духовності як дещо принципово цілісне, граничне і тому парадоксальне
передбачає наявність певних соцієтальних рис соціумів та окремих людей, їх відповідну
поведінку та світогляд, які характеризуються відкритістю, миротворчістю, нейтральністю,
спонтанністю, самодостатністю, непередбаченістю, парадоксальним синтезом протилежних
рис та якостей, здатністю виходити за межі зовнішньої доцільності, бути собою і одночасно
поза собою, поєднуючи внутрішнє та зовнішнє, складне та просте, статичне та динамічне,
чуттєве та логічне, природне та надприродне, містичне та раціональне... Чим більше все це
притаманне людині (та соціуму), тим більш духовною істотою вона є, тим більш здатна така
самоактуалізована (за А. Маслоу) творча людина до рівноваги та одночасно до розвитку.
Отже, духовність як синтез протилежностей, як Істина (яку С. Церетелі називав
«єдністю протилежностей»), як граничне явище є одночасно первісним витоком онто- та
філогенетичної еволюції, і її підсумком; тим, з чого починається рух, і також тим, чим він
закінчується. Це, також й те, що є діалектичним ґрунтом руху, що здійснюється завдяки
взаємодії протилежностей, котрі постійно «нівелюються», виявляючи «нейтральний
елемент» – духовність – «алмазне буття Абсолюту» (В.Казначєєв).
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Наведені роздуми про граничну природу української цивілізації свідчать про її подвійнопарадоксальну граничну сутність, яка реалізується в структурі социєтальної психіки народу
України-Русі і виступає найбільш виразним втіленням категорій цілісності і духовності та
актуалізується саме як граничний (парадоксальний) соціальний феномен, про що ми протягом
більше 20 років писали в декількох десятках наших монографій і статей [1-9].
Зазначене вище, на погляд П. Кононенка, пояснює факт, що на території України, яка у
геополітичному контексті історично займала центральну позицію в Європі, було здійснено
синтез релігії, філософії, мистецтва, освіти і науки, а також реалізовано культ єдності
Закону і Благодаті – «основа життєдіяльності українців-русів, наслідком якої стає створення
однієї з наймогутніших світових імперій – Київської Русі… Її і долю, і роль визначає
всепланетарний рух: своєю могутністю й мудрістю вона репрезентує місію гегемона,
генератора, посередника між Азією і Європою. Найавторитетніші держави – Візантія,
Англія, Франція, Швеція, Німеччина, Польща, Болгарія вважають за честь спілкуватися з
княжою Руссю навіть на рівні кревно-династичних зв’язків. Визначається центр рівноваги
між «сходом» і «заходом», вододіл між рабством і абсолютизмом, гуманістичною вірою
(освітою, наукою, культурою) й фанатизмом, імперськими й республіканськими ідеологіями
та інституціями управління» [10].
З точки зору синергетичної методології можна стверджувати, що піднесення духовної
культури має місце в період «затишшя» в ході історичної еволюції, яке здатне перерости у
майбутню бурю. Тобто соціуми час від часу перетинають так звані точки біфуркації, де
готується докорінна зміна певної соціальної моделі, і саме у цих точках (що є граничним
явищем) система, як свідчать синергетика, виявляється чутливою до незначних зовнішніх
інформаційних (духовних) впливів.
Якщо Україна завжди існувала на межі між Сходом та Заходом, то цей «граничний»
геополітичний стан виражав та виражає особливий «нейтральний» статус Українського
етносу. Це відмічається низкою дослідників, які вважають, що Україна покликана стати
«слов’янською Швейцарією».
Таким чином, ментальність Українського соціуму виявляє нейтрально-розірваний зміст, що
визначає внутрішній механізм розвитку України як державної та етнічної одиниці. С. Гантінгтон,
директор Інституту стратегічних досліджень при Гарвардському університеті, у книзі «Clash of
Civilizations» («Зіткнення цивілізацій») пише, що існують країни (етноси), які є «розірваними»
(«torn countries»), котрі, як правило, прагнуть до входження до складу країн Заходу, але історикокультурне підґрунтя їх існування свідчить, що вони не є західними.
За таких умов, Україна є такою «розірваною» (чи межовою) державною, оскільки, як
свідчить історія, питання приналежності України до Заходу чи Сходу є одним із важливих
для української історії [11].
Відтак, історична перспектива України полягає у розбудові своєї окремої цивілізації.
Саме про це пише С. Гантінгтон: «якщо українці, відмовившись від марксистської моделі
поведінки, відкинуть ліберальну демократію і почнуть поводити себе як українці, а не як
люди Заходу, відношення між Україною та Заходом знову стануть конкурентними» [12].
У зв’язку з цим стає зрозумілим статус України як керуючого чинника людської
цивілізації, оскільки, відповідно до загальної теорії впливу, керуючий суб’єкт (чинник,
елемент, агент), який має вплив на своє оточення (систему), характеризується підвищеним
рівнем різноманітності, а тому гнучкості, нейтральності (Н. Вінер, В.Ешбі).
За таких уомв, Україна як нейтральна межова сутність здатна (і повинна, відgовідно до
невблаганних законів історичного розвитку) народити нову суперцивілізацію («Нову
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Тартарію», чи нову Візантійську імперію), оскільки як зазначають видатні науковці
сучасності (І. Прігожин, Б.Мандельброт, С.Смейл та ін.), на кордоні між конфліктами
протилежнихсил знаходиться не народження хаотичних структур, а має місце спонтанне
виникнення самоорганізації порядку більш високого рівня
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Abstract. Social interest is viewed as a factor of fornation of the sense of citizenship.
Peculiarities of family influences auspicious for the development of social interest are considered.
Key words: social interest, sense of citizenship, empathy, responsibility.
Розвиток демократичного суспільства значною мірою залежать від рівня особистісного
розвитку його членів, від наявності у них почуття любові до Батьківщини, потреби сприяти
добробуту суспільства, знаходити та втілювати конструктивні та дієві стратегії взаємодії з
іншими та подолання суспільних викликів, від рівня їх громадянської відповідальності.
Ставлення людини до себе, інших, суспільства та держави, її цінності та уявлення щодо
власного призначення у суспільстві визначають її внесок у розвиток суспільства, а також
ролі та практики громадянської взаємодії, які вона обирає. Все це формується в процесі
громадянського розвитку особистості, «продуктом» якого є становлення громадянськості
особистості.
Існує багато підходів до визначення громадянськості. Громадянськість особистості
розглядають як: складну особистісну характеристику (якість), що інтегрує в собі
взаємопов’язані утворення у свідомості та самосвідомості, які виникають на ґрунті
оволодіння людиною системою громадянських цінностей, що стали для суб’єкта значущими
внутрішніми регуляторами поведінки та діяльності (М. Й. Боришевський); психологічне
утворення - інтегративну психологічну якість, що на основі діяльної любові до Вітчизни
визначає ставлення людини до своїх громадянських прав та обов’язків, підвищує
саморегуляцію особистості, знаходить свій вияв у процесах самовдосконалення
(Л. А. Снігур); інтегральну якість особистості й сукупність особистісних знань
громадянина, його переконань, намірів і дій у згоді й на благо суспільства, що характеризує
загальний рівень громадянського розвитку особистості
(О. М. Лукашевич); внутрішню,
обумовлену інстинктивною складовою, спрямованість особистості на інтереси держави і
суспільства, а також систему стосунків, що відповідає цій спрямованості (О. М. Князєв) [2,
4, 5, 6].
З позицій індивідуальної психології зацікавленість та спрямованість особистості на те,
щоб діяти в інтересах спільноти, суспільства та зрештою і людства, сприяти спільному благу,
самовдосконалюватись у тому числі заради спільного блага, зумовлюється рівнем розвитку
соціального інтересу.
Термін «соціальний інтерес» ( в оригіналі «Gemeinschaftsgefuhl») було введено
А. Адлером. Серед інших варіантів перекладу цього терміну - «почуття спільності», «почуття
солідарності», «почуття приналежності». Соціальний інтерес базується на почутті спільності
з іншими. Почуття спільності – це глибинне почуття зв’язку з іншими та приналежності до
людської спільноти, а соціальний інтерес є дієвим проявом почуття спільності [1].
Вдалим видається запропоноване Т. Дубовіцькою та Г. Тулітбаєвою визначення
соціального інтересу як форми спрямованості особистості, як її життєвої установки, яка
обумовлює готовність і бажання людини до конструктивної і продуктивної взаємодії з
іншими людьми на благо їх і всього суспільства [3].
А. Адлер вважав, що значною мірою, соціальний інтерес та стиль життя формуються до
п’яти років. Хоч соціальний інтерес не є вродженим, в його основі – вроджена здатність, яку
потрібно свідомо розвивати. Розвиток соціального інтересу зумовлюється впливами
соціального середовища та виховання, особливостями взаємодії з батьками/
піклувальниками. Прагнення фізичного контакту з люблячими близькими людьми, властиве
кожній людині, потреба у прив’язаності є основою соціального інтересу. Формування
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соціального інтересу відбувається починаючи з перших місяців життя дитини. Значною
мірою від особливостей взаємодії матері із дитиною залежить якість зв’язку між ними. Якщо
мати розуміє потреби дитини, з турботою та заохоченням відгукується на них, у дитини
формується впевненість у тому, що на матір «можна покластися», що зв’язок із матір’ю
стійкий та надійний. Це підкріплює почуття приналежності дитини. Важливим є формування
у дитини відчуття, що вона спроможна впливати на те, що відбувається в її житті, а також
усвідомлення, що її почуття, потреби та бажання мають значення. Такий досвід стає базисом
поціновування співробітництва дитиною та сприяє формуванню оптимістичного
світосприйняття та здатності будувати здорові та відповідальні стосунки, засновані на
взаємній повазі, співпереживанні та співробітництві. Закріпленню у дитини почуття
спільності зі значущими дорослими сприяє здатність батьків розуміти та визнавати почуття
дитини. Це включає в себе наступне: розуміння батьками почуттів дитини; вербальне
позначення почуттів; визнання за нею права відчувати те, що вона відчуває, без заперечення,
заборони або знецінення; надання підтримки в разі необхідності; вміння самих батьків
регулювати власний емоційний стан. Отже, емпатія та навички валідації почуттів дитини
відіграють тут важливу роль.
Не менш значущим в контексті формування соціального інтересу є й сприяння
батьками формуванню усвідомлення дитиною того, що, незважаючи на те, що вона –
важлива, вона не є важливішою за інших людей, а також схильності дитини знаходити
баланс між враховуванням власних інтересів і потреб та інтересів, бачення та потреб інших
людей. Це може відбуватися значною мірою завдяки наслідуванню: коли дитина спостерігає
таку модель стосунків у сім’ї (у стосунках членів сім’ї між собою і з нею), а також у
стосунках членів сім’ї з іншими людьми. Атмосфера співробітництва та відповідальності
вдома, заохочення дитини робити внесок у хатні справи, так, щоб дитина, яка вже здатна
брати хоча б мінімальну участь у них (починаючи з віку, коли це можливо), відчувала себе
частиною сімейної команди, усвідомила свою здатність сприяти функціонуванню сімейної
спільноти (що згодом може бути перенесено і на більш широку спільноту). Прикладами такої
участі є долучення до сервірування столу, розкладання столового приладдя після миття
посуду, прибирання за собою. Звісно, що така участь доцільна у ранньому віці лише у
випадку позитивної атмосфери під час виконання таких справ, таким чином у дитини участь
у рутинних справах буде викликати задоволення завдяки приємному настрою під час
спільної діяльності із рідними, навіть, якщо ця діяльність є рутинною з погляду дорослих.
Серед настанов, які відображають соціальний інтерес – наступні: «слід ставитись до
інших так, як хочеш щоб вони ставились до тебе»; «важливо сприяти розвитку
спільноти/суспільства»; «я є частиною всього людства»; «світ можна зробити кращим
місцем для життя, і я можу сприяти цьому»; «мої права і обов’язки рівні правам та
обов’язкам інших людей»; «можливо досягти особистих цілей, сприяючи при цьому
спільному благу»; «розвиток суспільства залежить від здатності його членів навчитися
гармонійно співіснувати» [9]. І ці настанови формуються внаслідок транслювання їх
батьками дієво та вербально. Або ж в результаті свідомого вибору у більш пізньому віці, що
тягне за собою потребу змінювати й стратегії поведінки, особливості ставлення до інших та
звички.
Серед проявів соціального інтересу – легкість і комфорт при взаємодії з іншими
людьми, здатність до емоційної саморегуляції, вміння обирати конструктивні (здорові)
стратегії вираження емоцій та почуттів, здатність до співчуття та емпатії, щедрість, участь у
спільній діяльності, повага до інших людей; готовність до співробітництва та компромісу,
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вміння підбадьорювати інших, надавати підтримку, допомагати. Як уже було зазначено,
базис усіх цих здатностей розвивається у сім’ї. Навіть, якщо певні з цих здатностей з якихось
причин недорозвинені, їх можна розвивати у зрілому віці за наявності усвідомлення
доцільності докладання зусиль у цьому напрямку. Є ряд досліджень, в яких доведена
можливість цілеспрямованого розвитку складових соціального інтересу у більш пізньому
віці (наприклад, у студентів психологів [7], в ув’язнених в умовах виправних закладів [8]).
Американські дослідники [10] встановили, що підлітки та молодь, у яких більше
розвинені здатність до співпереживання іншим, навички емоційної саморегуляції,
просоціальні моральні міркування, які є проявами соціального інтересу, більш схильні
залучатися до численних різновидів потенційної громадянської поведінки, а також вище
оцінюють власні громадянські навички, що є ознакою більш високого рівня
самоефективності та є передумовою розвитку громадянськості.
Згідно результатів масштабного кроскультурного дослідження [11], актуалізація емпатії
до тих, хто найбільш уразливий до коронавірусу, сприяє посиленню мотивації
дотримуватися фізичної дистанції та носити маски. Дотримання фізичної дистанції та
носіння масок є проявами піклування про більш уразливі категорії населення, а також
проявом відповідальної громадянської поведінки, адже відображається на швидкості
розповсюдження вірусу до того, як буде проведено масову вакцинацію (є чинником
уповільнення розповсюдження вірусу), що у свою чергу підвищує шанси уникнення
перевантаження системи охорони здоров’я. Отже, здатність до емпатії (яка є одним із
проявів соціального інтересу) наразі є критичним чинником компетентної громадянської
поведінки і, одночасно, проявом громадянськості.
Висновки. Соціальний інтерес є не лише показником особистісної зрілості та
психічного здоров’я, а й чинником розвитку громадянськості особистості. Соціальний
інтерес значною мірою визначає те, наскільки людина відчуває спільність з іншими
співгромадянами, як окреслює коло власної відповідальності як члена спільноти та
суспільства, як ставиться до інших співгромадян, визначає готовність сприяти благоденству
інших. Перспективним виглядає розроблення та упровадження програм, спрямованих на
розвиток складників соціального інтересу як чинника розвитку громадянськості молоді у
системі громадянської освіти.
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ІСТОРИЧНІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОНТЕКСТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Розглянуто вплив простору проживання суспільно-історичних спільнот на
територіальні громади різних географічних регіонів України. Представлено психологічне
благополуччя молоді під кутом зору задоволеності історичним минулим, життєвими
умовами, психологічними взаєминами з іншими. Наведено результати емпіричного
дослідження психологічного благополуччя української молоді в територіальному вимірі.
Ключові слова: психологічне благополуччя, молодь, пандемія COVID-19, історичні та
територіальні контексти психологічного благополуччя.
The influence of the living space of socio-historical communities on the territorial
communities of different territorial regions of Ukraine is considered. The psychological well-being
of young people is presented from the point of view of satisfaction with the historical past, living
conditions, psychological relationships with others. The results of an empirical study of the
psychological well-being of Ukrainian youth in the territorial dimension are presented.
Key words: psychological well-being, youth, COVID-19 pandemic, historical and territorial
contexts of psychological well-being.
Постановка проблеми. Сучасні часи, що означені періодом реформ, воєнними діями
на сході країни, кризовими явищами в економіці та загрозою здоров’ю людей, є
невизначеними з точки зору соціальної перспективи. Ситуація в суспільстві, що склалася
внаслідок пандемії COVID-19, чинить стресуючий вплив на українську молодь. Обмеження
щодо прогулянок, спілкування; вимоги щодо носіння масок та рукавичок; небезпека
захворіти; дистанційний режим навчання – це неповний перелік умов життя, які зазнали
зміни останнім часом. Такі нові умови вимагають адаптаційної поведінки та зміни способу
життя.
В молодому віці молоді люди є чутливими до складнощів життя і різноспрямованих
вимог, що висуваються до них. Вони прагнуть відповісти на усі існуючі виклики на тлі
інтенсивної комунікації з ровесниками, властивої цьому віку. Прослідкуємо зміни у способі
життя в умовах пандемії та спробуємо визначити, яким чином історичні та територіальні
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чинники представлені у свідомості сучасної української молоді та якою мірою відчувають
психологічне благополуччя сучасні молоді люди.
Аналіз останніх досліджень. Простір проживання та територіальні виміри мають
відображення в ідентичності їх носіїв, яка, зокрема, набуває вигляду мешканця (мешканки)
села або мешканця (мешканки) міста. Місце народження і життя людей позначається як на їх
уявленнях про себе, так і на їх ідентичності (В. О. Васютинський, 2020) [3]. Разом з тим,
територіальні спільноти міського та сільського населення, за І. Г. Губеладзе, міську та
сільську громади, можна віднести до суспільно-історичних спільнот, які склалися в
результаті тривалого історичного розвитку [4].
Психологічний зміст соціального оптимізму як позитивних очікувань українців, що
поширюються на соціальне життя, в контексті наявних у суспільстві міжетнічних оцінок і
ставлень, не набув достатнього висвітлення у науковому просторі, таким чином,
В. О. Васютинський стверджує, що психологічне підгрунтя відносин і проблем у міжетнічній
сфері, як тих, що мали місце в минулому, так і тих, що є натепер, залишається великою
мірою непоясненим. В дослідженні соціального оптимізму українців, що відносяться до
різних етнічних спільнот, розглянуті три варіанти оцінки відносин українців із сусідніми
народами: екстрапунітивні (містять елементи етнічного фаворитизму та колективного
нарцисизму), інтропунітивні (самозвинувачувальні) та імпунітивні (нейтральні). Загалом,
збудження інтропунітивних та імпунітивних тенденцій не впливало на соціальний оптимізм;
відносно вищий рівень соціального оптимізму виявили учасники дослідження, які дали
високу екстрапунітивну оцінку міжетнічних відносин [4, 9-10].
Порівняльний аналіз соціальної ідентичності сільської та міської молоді, проведений
І. Г. Губеладзе, показав, що, за територіальним походженням, людям властиво ідеалізувати
власну групу походження [4]. Також дослідниця виявила особливості трансформації
соціальної ідентичності при міграції молодих людей з села до міста, яка полягала у
«ідеалізації» або «деідеалізації власної групи», «груповій деідентифікації», «активному
залученні», «конфронтації» та «деідеалізації образу Я» [там же].
Життєвий світ людини має просторово-часові координати. Особистість створює свій
життєвий світ, у визначенні Т. М. Титаренко, перетворюючи дійсність реального світу
відповідно до внутрішнього, який є цілісною концептуальною моделлю універсуму, в якій
особистісна реальність створюється та артикулюється за допомогою різних мов, серед яких
перцептивні, вербальні, міфологічні, символічні [6, 86]. У життєвому світі співіснують
постійно змінювані інтерпретації фізичних об’єктів, які структурують зовнішню дійсність
відповідно до внутрішньої; а внутрішню – подібно до зовнішньої шляхом нескінченних
взаємопроєкцій. Підкреслюється автором соціокультурна визначеність життєвого простору,
оскільки особистість постійно взаємодіє із соціальним середовищем, проявляючись,
передусім, інтерперсонально, а вже потім – інтраперсонально [6, 87].
Отже, життєвий світ особистості одним з вимірів має територіальний. Особистість
створює свій життєвий світ на тлі зовнішнього і внутрішнього світів та визначає ракурс
життєвого світу, інших, чужих і близьких, себе і свою роль у соціумі. Ще одним з вимірів
життєвого світу є психологічний час, який впускає історичний час у індивідуальнопсихологічний розвиток, який відбувається у особистісному просторі, оскільки життєвий
світ має просторово-часову структуру, а також мережу значущих взаємин [6].
О. Ю. Дроздов, вивчаючи геополітичну свідомість українців, встановив, що уявлення
молоді щодо України та інших держав світу мають змістовні відмінності залежно від регіону
України. Також ним відмічена стереотипізація, міфологізація, ідеалізація та персоналізація
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цих уявлень. Дослідник вважає, що масова геополітична свідомість набуває комплексного
змісту, поєднує інформацію просторову і соціально-політичну, і включає зв’язки з іншими
видами масової свідомості, зокрема, географічною, екологічною, економічною,
національною, історичною тощо [5,162].
Серед територіальних вимірів слід зауважити не тільки простір, але й межи та кордони
взаємодії, міжособову дистанцію, що встановлюється між учасниками взаємодії. Зауважимо,
на молодих людей в онтогенезі чинять вплив не тільки безпосередньо територіальні аспекти,
але й соціокультурні та історичні виміри, які прямо та опосередковано транслюються
сучасному поколінню.
Отже, важливо прослідкувати формування ментальності сучасного студентства в
історичному та територіальному контекстах під кутом зору їх задоволеності стилем життя.
Мета дослідження. Проаналізувати особливості проживання студентською молоддю
України пандемії COVID-19 та пов’язаного з нею «локдауну», а також особливості
самопочуття та поведінки в умовах пандемічних обмежень, впливу
на почуття
психологічного благополуччя зміни умов життя.
Виклад основного матеріалу. Поведінка людей та груп визначається їх ставленням до
тих чи тих ситуацій та обставин, як свідчать дослідження життєвого середовища
(М. Черноушек, 1989) [14]. Людина в середовищі повинна мати можливість контролювати
ситуацію, при цьому проблемність ситуації має структуруюче значення, оскільки потребує
вирішення. На особливостях життєвого простору зауважують Г. В. Католік, І. О. Корнієнко,
на думку яких одиницями виміру життєвого простору є значущі відносини, взаємини,
стосунки, а одиницею виміру життєвого часу людини – міра самореалізованості,
самоздійснення людини [7]. До вимірів простору взаємодії відносять позиції спілкування,
міжособову дистанцію, територіальні і часові виміри, що визначають характер
психологічного контакту між учасниками [10]. За кордоном наразі застосовується
просторовий підхід до міжнародних відносин та політики [15]. [16], [17], [19]. П. Бурдьє
запропонував конструкт «соціального простору» для опису і аналізу відносин учасників
соціальної взаємодії [1], [2]. Учасники мають позицію в соціальному просторі, отже,
сукупність положень, що мають просторову проекцію; об’єднати таких учасників можна за
етнічними або національними ознаками.
В екологічній психології підкреслюється важливість територіальних вимірів. Висунуті
в рамках екологічної психології концепції Лундської школи (Т. Хьогерстранд) [12] ідеї, що
людська поведінка має просторово-часові закономірності та різниться залежно від типу
культури, до якої людина належить, при цьому людина пересувається за певними
траєкторіями та ритмом, обмежена у просторі активності, земному просторі, а також у часі з
огляду на тривалість кожного виду діяльності, переміщення між точками у просторі, а також
наявність у кожної життєвої ситуації витоків у минулому. Окремо може бути розглянуте
життєве оточення як простір дій людини протягом усього життя, при цьому важливою є
структура оточення та середовища, яка для кожної людини є відносною, залежно від її
психологічних особливостей, культурного рівня та добробуту [12]. Територіальні і часові
виміри визначають характер психологічного контакту між партнерами: горизонтально – як
дистанція між ними та вертикально – позиція, яку вони займають у контакті [11].
Людина зорієнтована не тільки в просторі, а й в часі: люди живуть в історії. Отже,
соціально-культурні особливості обумовлені територіальними особливостями і історичними
чинниками, характерними для даної території. Територіальний аспект може стосуватися
етнічного походження і історичної батьківщини та, зазвичай, має коріння у минулому, певну
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історію мешкання, проживання. Внутрішній світ людини має часовий вимір, що заходить
відображення в тому, що людині властиве сприймання часу, від найменших інтервалів до
уявлень про великі періоди історії.
Люди акумулюють свій минулий досвід та діють відповідно до його надбань. Минуле
має присутність у сучасності через особисті історії, завдяки яким люди пізнавали про минуле
своєї сім’ї, оскільки можлива трансгенераційна передача сімейної історії у другому, третьому
і подальших поколіннях. Нащадки мають уявлення про те, що відбулося в історії їх родини:
минуле формує теперішнє та може втілитися у складні важкі почуття щодо минулої події,
значущої в історії сім’ї (зокрема, війни, голодомору). Передача досвіду подекуди
відбувається як передача паттернів, зразків поведінки від старших членів сім’ї до молодших,
деякі з яких люди використовують і сьогодні. Деякі наслідки важкого минулого знаходять
прояв у замовчуванні, униканні болю, забуванні, знеціненні або перекручуванні минулих
подій. Відбуваються певні зміни у світогляді людей, їх ставленнях, стратегіях поведінки.
Таким чином, історія нашої країни розгортається на тлі особистих історій.
Психологічне благополуччя включає, в тому числі, задоволеність собою і своїм
минулим, позитивні взаємини зі значущими людьми, управляння оточенням, налагодження і
підтримку бажаних соціальних зв’язків (К. Ріфф) [18].
Сучасна напружена ситуація пандемії COVID-19 спричинила багато стресових
переживань, особливо у молодих людей. Стреси, пережиті в екстремальних, травматичних
ситуаціях, що виходять за рамки звичайного людського досвіду, в ряді випадків можуть
призводити до психотравми і виникнення різних розладів. Проведене нами опитування серед
студентів підтвердило виникнення в них на тлі пандемії стресових переживань, зокрема,
зниженої якості життя, виникнення або посилення больових відчуттів різної етіології,
порушень сну та апетиту, зміни харчових звичок тощо [8]. Соціальна ситуація, у якій
опинилося студентство, характеризується освоєнням онлайн простору як простору навчання,
спілкування, взаємодії, в якому проводяться різноманітні вебінари, заходи, збори, засідання,
конференції та ін. Відбувається занурення у простір соціальних мереж, витіснення реальної
взаємодії онлайн взаємодією [9]. Якщо раніше віртуальний простір виносили за дужки, то в
умовах пандемії інтернет-технології стали порятунком і запобіжником передачі інфекції.
Багаточисельні дослідження підтвердили, що психологічні і соціально-психологічні явища
існують в інтернеті, набуваючи тих чи інших особливостей.
В умовах пандемії набули змін практики взаємодії та життєві практики і моделі
поведінки студентів. У своєму дослідженні ми прагнути встановити відмінності за
територіальним принципом відповідей стандартизованого опитування студентів вищих
навчальних закладів різних областей України. Поділ України на територіальні регіони ми
здійснили аналогічно тому, як це було зроблено в інформаційному бюлетені ІСПП НАПН
України [13, с.5], у якому досліджувалися відмінності поглядів населення східної, західної,
центральної та південної України. При цьому ми окремо, як територіальний конгломерат,
виділили місто Київ з таких міркувань: місто Київ є великим урбаністичним кластером, який
останнім часом має тенденцію до зростання і є привабливим для внутрішньої міграції, на
відміну від більшості українських міст. Отже, склад населення Києва не є однорідним та не
характеризує на даний час центр України як географічний територіальний регіон, у якому він
знаходиться, а, навпаки, може відрізнятися від нього.
Нами було проведено дистанційне анкетування за методикою, розробленою командою
науковців університетів Нідерландів, Німеччини, Італії, Фінляндії, України під керівництвом
професора E. Surina, у якому взяли участь 198 студентів з різних областей України.
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Опитування проводилося анонімно, проте за IP-адресою ми встановили регіон проживання
учасників дослідження, і враховували його в інтерпретації даних. У своєму дослідженні ми
прагнути встановити особливості територіальних контекстів відповідей студентів вищих
навчальних закладів різних областей України.
Проведений факторний аналіз дозволив встановити такі особливості ментальності
українського студентства. Була виявлена найбільша генералізована група моделей поведінки та
переживань, яка є загальною для студентства з усієї України в умовах пандемії. Її можна
означити, як стресованість та фрустрованість молоді, компенсована позитивними соціальними
стосунками; уникання відповідальності; залежність від суспільства та зовнішніх обставин.
(У дужках наведені факторні ваги). До семантичного наповнення цієї групи увійшли:

– регіон України, у якому навчаються, не має значення (з негативним знаком) (-,505),
– відчував (-ла) себе нещасливо (,847), відчував (-ла) напругу, тривожність і

нервозність (,730), відчували втому, занепад сил (,682), відчували, що їх критикують інші
люди (,678), рівень задоволення стилем життя загалом (-,787), відчував (-ла) себе добре
(-,771), був (-ла) задоволений тим, що робив (-,770), почувалися оптимістично щодо свого
майбутнього (-,589), досягли успіху у тих справах, у яких хотіли (з негативним знаком)
(-,518), займаються оздоровчими практиками з релаксації / медитації (,438), відчували
роздратування, коли були з іншими людьми (,433),

– вважають, що суспільство опікується проблемами здоров’я (,518), глобальними

процесами (,495), їх житловими умовами (,651), перспективами
працевлаштування (,545), питаннями особистих, дружніх стосунків (,425),

їх

майбутнього

– задоволені своїми соціальними стосунками (,721), відчував (-ла), що мушу до когось

звернутися, коли справи йшли невдало (,717), користування соціальними мережами (,519),
самотньо почувалися протягом останнього тижня (з негативним знаком), (-,656),

– відчували незадоволення раціоном харчування (з негативним знаком) (-,539),

незадоволення раціоном харчування та стилем життя (з негативним знаком) (-,532),
порушення сну (,581), мали порушення сну (,505),

– турбували хвороби, болі та фізичний дискомфорт (,775), відчували нудоту,

метеоризм, розлади травлення (,694), мали місце порушення менструального циклу,
періодичні болі (для жінок) (,652), відчували біль у шлунку (,649), відчували ускладнене
дихання (,613), відчували біль у руках, ногах, суглобах (,598), відчували задоволення
раціоном харчування та стилем життя (-,597), відчували біль у спині (,581), відчували
закрепи або діарею (,516), відчували порушення серцевого ритму (,507), вважають, що
належать до групи ризику (вразливої групи) щодо COVID-19 (,320).

До другої групи моделей поведінки молоді увійшли моделі конвенційної
поведінки в умовах пандемії, виконання запобіжних медичних правил, що
знижує небезпеку захворіти. До семантичного наповнення цієї групи увійшли:
– практика дотримання обмежень у галузі соціальних контактів з друзями і

родичами (,678), дотримання дистанції з іншими (,583), підтримують уникнення дотиків до
обличчя (,423), намагання залишатися вдома (,415), дотримання вимоги часто мити
руки (,370), дотримання вимоги носити маску та рукавички у громадських місцях (,277),
небезпека захворіти на COVID-19 (з негативним знаком) (-,535),

– впевненість у занепокоєнні суспільством щодо академічних / навчальних

вимог (,551), фінансовими труднощами студентства (,487), релігійними питаннями (,431),
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– здатність впоратись самостійно, коли справи йшли невдало (,546), відчували

непритомність (з негативним знаком) (-,550), відчували біль у грудях (з негативним
знаком) (-,464).
Територіально чутливими виявилися такі групи моделей поведінки молодих українців.
До третьої групи увійшли моделі поведінки студентства та практики підтримання,
здебільшого, здорового способу життя. Ним властива: зміна звички до паління в умовах
пандемії (,640), виконання фізичних вправ (,577), прогулянки пішки (,563), вживання
синтетичних напоїв на кшталт Coca-Cola або Fanta (,529), вживання кофеїновмісних напоїв
(кава або чай) (,499), зміна тривалості сну (,297), мають значення житлові умови (,280),
вважають, що суспільство опікується екологічними проблемами (з негативним знаком) (-,453),
теплі почуття або прихильність до когось (з негативним знаком) (-,450).
Територіально чутливими виявилися також четверта та п’ята групи.
До четвертої групи увійшли моделі поведінки молодих людей, які можна
охарактеризувати, як вживання фастфуд-їжі, алкоголю, спілкування онлайн. Ці молоді люди
схильні до: споживання фастфуд-їжі (,585), вживання алкогольних напоїв (,528), споживання
їжі з кафе та інших закладів харчування (,465), відбулися зміни у соціальній взаємодії онлайн
(з негативним знаком) (-,446), гендер (з негативним знаком) (-,378), регіон України, у якому
навчаються (,315).
До п’ятої групи, встановленої в ході факторного аналізу, увійшли моделі поведінки
молоді, які характеризує залученість до волонтерських активностей, наснага робити
більшість потрібних речей. До семантичного наповнення цієї групи увійшли:

–
–
–
–
–

наснага робити більшість потрібних речей (,538),
залученість до волонтерських активностей (,402),
оффлайн соціальна взаємодія (з негативним знаком) (-,341),
регіон України, у якому навчаються (,173),

досвід відчуття запаморочення (,480), відчуття головного болю (,475), болі або
проблеми сексуального характеру (з негативним знаком) (-,627).
Таким чином, переживання пандемії чинить на багатьох студентів стресуючий та
фруструючий вплив, позначається на їх самопочутті, відбивається у болях, емоційному стані
та якості життя. Разом з тим, дотримання карантинних обмежень, як-от соціальне
дистанціювання, носіння масок тощо, зменшує небезпеку захворіти та позначається на
позитивному емоційному тлі життя та самопочутті молоді. Також популярними є моделі
поведінки молоді, що підтримують здоровий спосіб життя та покладаються на себе.
Вважаємо, слід враховувати практику досягнення психологічного благополуччя молоддю,
яка «пливе за течією» та практику досягнення психологічного благополуччя молодими
людьми, що практикують волонтерські активності, допомагаючи іншим.
Висновки. Людина як істота територіальна і просторова, має власні кордони, соціальні і
індивідуальні межі, які означують її життєвий світ, який уключає в себе привласнені елементи
світу зовнішнього, а також уявного, розповсюджується на мікро- і макросередовище та може
бути означеним переліком значущих для особистості об’єктів. Психологічні межи є ознаками
відмежування власного, особистісного, і спільного, загального, що не є предметом впливу
особистості. Разом з тим, існують певні історичні та територіально-просторові чинники, які
визначають виміри життєвого світу молодих людей, які знаходять відбиток і у їх внутрішньому
світі. Такі відображення визначають моделі поведінки та активності, яким надають перевагу
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молоді люди. При математичній обробці опитування українських студентів було виявлено, що
частина студентів за властивими ним ознаками (описані перша і друга групи факторів) не
залежить від територіального кластеру України, у якому вони навчаються, в той час, як інша
частина студентів (описані як третя, четверта та п’ята групи) є територіально чутливими до
географічного та культурного кластеру України, у якому вони навчаються.
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Анотація: У статті розглядається поняття «соціальної згуртованості» та її
розвиток через освіту, наведені практично відпрацьовані ефективні технології розвитку
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Початок ХХІ століття відзначається як період багатовекторних та дуже динамічних
змін в усіх сферах соціального буття суспільства. Щоденно виникаючі нові виклики
глобального, локального, економічного характеру створюють проблеми у соціальному
розвитку та суспільній комунікації.
Соціальна згуртованість стає своєрідним «цементом», що єднає суспільство. Це
стосується як горизонтальних зв’язків між різними суспільними групами, так і вертикальних
відносин між людьми та владою [1].
Соціальна згуртованість – складне, багатопланове явище. У найбільш загальному його
розумінні – це включеність і участь членів суспільства у політичному, економічному та
культурному житті; це почуття солідарності й належності до суспільства, що засноване на
ефективному використанні громадянських прав та інших надбань демократичного
суспільства. В основі соціальної згуртованості суспільства – добробут абсолютної більшості
громадян, гармонійні і стабільні відносини, мінімізація соціальної ізоляції та соціальної
дезінтеграції [2].
Державна політика у сфері освіти і науки відіграє вирішальну роль у забезпеченні
розвитку людського капіталу та отриманні економічної вигоди у вигляді сталого зростання й
конкурентної економіки, а значить суспільного та індивідуального добробуту, майбутнього
процвітання та якості життя.
Потужну державу і конкурентну економіку може забезпечити згуртована спільнота
творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких громадян
мають готувати заклади освіти.
Особливої актуальності набуває питання конкурентоспроможності, мобільності та
рівня кваліфікації працівників.
Освітня та наукова галузі мають перетворитися на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України [3].
Освіта, за визначенням Організації Об’єднаних Націй, є вагомим засобом досягнення
трьох глобальних цілей, які визначають ключові напрями навчання і компетентності, на яких
необхідно зосередити зусилля, щоб відповідати вимогам мінливого світу.
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А саме:

– доступ кожної людини до освіти протягом усього життя для безперервного навчання

компетентностей;

– забезпечення сталого економічного розвитку через покращення зайнятості та

підприємництва;

– посилення соціальної інтеграції та згуртованості через активне залучення до

громадської діяльності [4].
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у 2014
році визначила вісім ключових галузей для набуття компетентностей XXI століття, з яких
три галузі безпосередньо стосуються здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції:
• Фізичне благополуччя
• Психологічне благополуччя
• Соціальна згуртованість
• Культура і мистецтво
• Комунікація і мовна грамотність
• Рахування і математика
• Пізнання і методи навчання (уміння вчитися)
• Наука і технології, зокрема цифрова грамотність
У січні 2018 року Європейський парламент і Рада ЄС схвалили Рамкову програму
оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, серед яких «Особиста,
соціальна, навчальна». Ця компетентність також передбачає навчання у галузі здоров’я,
безпеки і соціального благополуччя [5].
Уряд України ухвалив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
в якій зазначив, що «Стратегічною метою державної регіональної політики є розвиток та
єдність, орієнтовані на людину, гідне життя в ЗГУРТОВАНІЙ, децентралізованій,
конкурентоспроможній і демократичній Україні».
І першою стратегічною ціллю зазначено «формування ЗГУРТОВАНОЇ держави в
соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому
вимірах» [6].
Згідно реформи середньої освіти «Нова українська школа» заклад освіти поступово
набуває статус осередка соціальної згуртованості та стійкості в громаді. У нових умовах
проходить розвиток професійної майстерності вчителів, що дозволяє ефективно вести
освітній процес та розвивати у молоді уміння та ентузіазм у сфері соціальної активності,
розвитку критичного мислення, вмінь ефективної комунікації, попередження конфліктів,
гендерної чутливості, ведення діалогу і дебатів. Розвиток ключових умінь ХХІ століття
сприяє зростанню соціальної згуртованості та стійкості, а також покращенню залученості
молоді до суспільного життя громад. Навколо шкіл формуються неформальні простори, в
яких активні громадяни можуть співпрацювати та втілювати проекти соціальної дії.
Адміністрація та педагогічний колектив комунального закладу «Мангушський ЗЗСО ІІІІ ступенів №2» Мангушської селищної ради Маріупольського району Донецької області з
перших днів початку збройного конфлікту на Сході України ведуть активну системну роботу
по розвитку соціальної згуртованості як учнів так і їх батьків.
За допомогою Міжнародного Фонду Terre des hommes (неурядова швейцарська
організація, що надає допомогу у гарячих точках) адміністрацією та психологом школи була
організована гуманітарна діяльність зі створення простору дружнього до дитини з
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урахуванням міжнародних стандартів та надання психосоціальної підтримки місцевим та
тимчасово переміщеним дітям, які стали свідками військових дій [7].
З метою підтримки здорового способу життя та згуртування місцевої молоді, за
фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), на території закладу освіти був
встановлений спортивний майданчик з сучасними тренажерами, до якого мають доступ усі
мешканці селища.
На даний час у закладі освіти створена та активно працює ланка ГО «Молодіжна ліга
майбутніх
поліцейських»
у
Донецькій
області
(https://www.facebook.com/
groups/317963678712096/) за підтримки Головного управління Національної поліції в
Донецькій області, яка здійснює діяльність, спрямовану на реалізацію та захист прав і
свобод, творчих здібностей, удосконалення морального, патріотичного виховання молоді,
підвищення її згуртованості та правосвідомості, надання їм можливостей для самореалізації
та підвищення їх творчої активності.
Учасниками ланки розпочата робота на інтерактивній навчальній платформі FUNdraiser
створеної проєктом «Цифрова навчальна веб-платформа для молоді: розробка, дизайн та
адаптація», що реалізується ГО «Міжнародна агенція змін» у межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та
Швеції. Фандрейзинг - челлендж для молодіжних команд з призовим фондом на реалізацію
проектів, робота з каталогами громадських організацій з функцією пошуку партнерства та
шаблонами документів для ведення фандрейзингової діяльності – все це стимулює молодь до
розвитку нових соціальних здібностей та згуртуванню задля вирішення спільної мети [8].
Сприяння підвищенню рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості – це один
із пріоритетних напрямків діяльності громадських активістів України та Програми ООН із
відновлення та розбудови миру.
Відділом ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області спільно з ГО «Молодіжна
ліга майбутніх поліцейських» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за
фінансової підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії у КЗ
«Мангушський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2» реалізований проєкт «Простір миру та безпеки».
Мета проєкту: профілактика правопорушень, зниження рівня злочинності серед
неповнолітніх, подолання та вирішення конфліктів серед дітей, зокрема попередження
булінгу у школах. Вихованці-медіатори шкільної служби порозуміння отримали сертифікати
та відчувають себе справжніми врегулювальниками конфліктів.
Активні члени шкільного самоврядування стають учасниками заходів, які проводить
Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості Мангушської громади [9],
яка була створена з метою налагодження діалогу між представниками органів місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, поліцією, місцевими жителями та
міжнародними фондами задля реалізації діяльності, спрямованої на підвищення соціальної
згуртованості в громаді, попередження правопорушень і створення плану запобіжної
діяльності. Учні, разом із дорослими учасниками Робочої групи, проходять навчання щодо
написання грантових проектів, що спонукає їх до активної суспільної діяльності, пошуку
партнерів-донорів, у тому числі міжнародних.
Серед інструментів залученості молоді окремо виділяється освітня ігрофікація як набір
певних технік і технологій, що використовуються для стимулювання внутрішньої мотивації,
пошуку інноваційних підходів до розв’язання звичайних питань. Використання освітніх ігор
передбачає не тільки саму передачу освітнього контенту, але й стимулює посилення
зацікавленості процесом серед стейкголдерів (зацікавлених осіб), сприяє підтримці
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постійного зворотнього зв’язку, створює групову активність та тісну взаємодію між
учасниками процесу. Настільна освітня командоутворююча гра «СПІЛЬНОТИ в безпеці»
(авторка: Тетяна Сігаєва, співавтори: Федір Сорокін, Марина Голобородько, дизайн: Юлія
Мадінова), яка створена в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та
фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів Данії, Швейцарії та Швеції,
розроблена з метою підвищення обізнаності про діяльність громадських активістів та
громадських організацій, дозволяє залучати молодь до процесів прийняття рішень на рівні
громади, сприяє пошуку нових підходів до розв’язання проблем, які негативно впливають на
громадську безпеку та соціальну згуртованість.
Учні школи створюють соціальні відеоролики, у яких закликають не бути байдужими
до соціальних проблем підлітків, вони завжди готові протягнути руку допомоги кожному,
хто її потребує [10].
Багатолітня співпраця з Міжнародним благодійним фондом «Сильні духом» (м. Київ),
які опікуються онкохворими дітьми, грошові внески після проведення загальношкільних
тематичних ярмарок за участю учнівської та батьківської спільнот, проведення акції
«Чарівна торбинка» – все це виховує почуття співпереживання, емпатії, відкритості
суспільству, довіри та згуртованості.
У серпні 2020 року учні закладу освіти взяли участь у літньому наметовому таборі
«Polise for Youth» в рамках проєкту «Громада та поліція: розбудова партнерства заради
безпеки», що реалізувався громадською організацією «Культурно-освітня платформа Сенс»
(м. Маріуполь) у партнерстві з Управлінням патрульної поліції в Донецькій області,
археологічною експедицією Маріупольського державного університету та Студентським
історико-археологічним товариством МДУ за програмою малих грантів, яка адмініструється
ICAP Єднання в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Під час
таборування учасники занурювались в тему прав людини та стратегій їх захисту,
обговорювали питання миру, конфліктів та підходів до їх вирішення, їх вчили основам
самозахисту та як надавати першу домедичну допомогу, вчилися орієнтуватися на місцевості
та взяли участь у справжніх археологічних розкопках.
Участь школярів у соціальних проєктах по захисту тварин «Щаслива лапка», співпраця
з Маріупольським союзом молоді у рамках проєкту «Прикрасимо школу разом», співпраця з
Мангушським селищним товариством греків та Федерацією грецьких товариств України,
участь у Всеукраїнських фестивалях національних культур та етнічних спільнот, науковопрактичних конференціях, волонтерських акціях сприяє вихованню національної єдності,
етнічної та соціальної згуртованості у підлітків та активної молоді.
Наведені приклади системної роботи у закладі освіти доводять, що освіта є потужною
соціальною інституцією, яка формує соціальну згуртованість, загальнонаціональну
ідентичність наших громадян. Освіта продукує всі складові соціальної згуртованості:
ідентичність, довіру, доступність, взаємодію, єдність цінностей, гармонію відносин та
високий рівень патріотизму, потенціал до успіху держави та розвитку особистості.
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Анотація. В статті розкрито значення навчання педагогів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини у Мережній академії CISCO для розвитку
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У сучасному світі освіта протягом життя набувала усе більшого значення, і не лише як
підвищення фахового рівня, а й як спосіб отримання нових знань і набування загальних
компетентностей, якості підвищення рівня цифрової грамотності, профілізацію, а також
формування комунікативної культури. Можна стверджувати, що зазначене посилює
суб’єктність особистості.
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В основі суб’єктності, за Л. І. Анциферовою, лежить ініціативно творче начало, яке має
екзистенціальне значення для людини, виступає умовою її життя. Самостійна особистість як
суб’єкт «творить» себе, вибудовуючи простір власного життя, унікальний життєвий світ,
ставить цілі і намічає життєві плани, обирає стратегії життя, створює умови для розвитку
власної особистості, протистоїть тиску несприятливих соціальних і культурних чинників [1].
Відповідно до компетентнісної парадигми, згідно з якою ключовими рисами
майбутнього працівника мають стати самостійність, незалежність, ініціативність, що
складають основу суб’єктності, саме самоосвіта на дистанційних курсах покликана
розвивати ці якості особистості.
Пріоритетними напрямами розвитку освіти МОН Українивизначає цифрову й
інформаційну грамотність, що передбачають комунікацію та співпрацю, створення
цифрового контенту та кібербезпеку. На виконання сучасних вимог освітньої політики, для
розвитку суб’єктності через підвищення цифрової грамотності педагогів та здобувачів освіти
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та за співпраці з НТУ
«Дніпровська політехніка» у Навчально-методичниму центрі професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області відкрито Мережну академію CISCO . Сертифікат партнера CISCO
директору НМЦ ПТО В.М. Василиненко в жовтні 2019 року вручив керівник центру
підготовки інструкторів та підтримки академії CISCO, професор, к.т.н., доцент НТУ
«Дніпровська політехніка» Л. І. Цвіркун.
На установчому засіданні Академії було поставлено завдання її діяльності, окреслено шляхи
їх реалізації, проведено тренінг з інструкторами по створенню курсів та формуванню груп.
1. Підвищення цифрової та інформаційної грамотності педагогів та здобувачів освіти
ЗП(ПТ)О.
2. Обізнаність педагогів та здобувачів освіти з кібербезпеки, Інтернету речей,
комп’ютерних мереж та систем.
3. Підвищення рівня кваліфікації педагогів, як умови розвитку суб’єктності,
дистанційно та безкоштовно у зручний час.
4. Розвиток комунікації через спілкування, участь у заходах та конкурсах Міжнародної
академії CISCO.
Центром підготовки інструкторів та підтримки академії CISCO НТУ «Дніпровська
політехніка» у 2019 році було підготовлено перші 5 інструкторів за програмами «Introduktion
to Cybersecurity» (Вступ до кібербезпеки) та «IT Essentials» (Комп’ютерні мережі та системи)
з числа педагогів ЗП(ПТ)О області ( ТПГЛ, КЦППРК, КПЛ, МВПУПІТ) та методиста НМЦ
ПТО, які розподілені по 5 регіонах для формування груп, відкриття курсів та надання
практичної допомоги слухачам курсів CISCO.
В Україні зростає зацікавленість у додатковій освіті, особливо у формах к он-лайн та
дистанційного навчання. Відкрита в НМЦ ПТО Мережна академія CISCO допомогає
педагогам займатися постійною самоосвітою-розвивати власну цифрову компетентність та
передавати отримані знання здобувачам освіти.
За 2020 рік Академією CISCO НМЦ ПТО спільно з Центром підготовки інструкторів
CISCO НТУ «Дніпровська політехніка» підготовлено 67 інструкторів з курсу «Introduction to
Cybersecurity» (Вступ до кібербезпеки). Інструктори отримали знання про те, що таке
кібербезпека і як стосується уявлення про найбільш поширені загрози, кібер-атаки і
вразливості, дізнаєтеся про способи, якими є можливість захищатися від атак. Ознайомилися
з останніми тенденціями на ринку праці і дізналися, чому сегмент кібербезпеки продовжує
зростати. З січня 2021 року навчалася група 24(особи) педагогів.
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Академією підготовлено також 10 інструкторів з курсу «IT Essentials» (Комп’ютерні
мережі та системи), які отримали певні базові знання та вміння в області програмного
забезпечення і комп’ютерного устаткування (мережі і системи).
Після успішного закінчення курсу слухачі отримують міжнародні сертифікати та
сертифікати НМЦ ПТО з вказівкою кількості годин підвищення кваліфікації.
У 2020-2021 навчальному році для розвитку суб’єктності у здобувачів освіти педагоги
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області розпочали навчання їх цифровій
грамотності. В навчальних закладах в робочі навчальні плани введено, як предмет, що вільно
обирається курс «Введення в кібезбезпеку» та «Основи кібербезпеки» схвалені МОН України.
Вивчаючі цей предмет здобувачі освіти мають можливість розширювати свої знання також в
Академії CISCO, де їх реєструють педагоги-інструктора. Ймовірно отримані знання вплинуть на
подальший самостійний вибір майбутньої професії, а для тих, хто вже обрав і навчається у групах
за професіями «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» це навчання
розширить їх професійні компетентності, сприятиме упевненості в собі, самостійності.
Міжнародна Академія CISCO два рази на рік для підвищення кваліфікації інструкторів
проводить буткампи у різних областях України. У зимовому буткампi, проведеному у
Днiпровськiй полiтехнiцi брали участь iнструктори з усiх областей Украiни. Вперше до участі
долучилися інструктори Академії CISCO Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області. Учасники мали можливість працювати у двох
потоках. Перший потік проведено для вчителів шкіл та ЗП(ПТ)О-STEM-практика: Воркшопи з
моделювання та проектування Інтернету речей в Packet Tracer (проектування Розумного дому),
другий- для викладачів коледжів і університетів – практика з програмування Інтернету речей
(Python), воркшоп з ССNAСyberOps, програмування під інфрастуктуру Dev Net.
З метою реалізації завдань сучасної освіти, підвищення суб’єктності педагогів, їх
активності, цифрової компетентності, сприяння творчому підходу до педагогічного пошуку у
2021 році відбулася обласна Інтернет-олімпіада серед педагогів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з основ кібербезпеки. В олімпіаді, яка проводилася в он-лайн
режимі, взяли участь 47 педагогів з 33 закладів професійної (професійно-технічної) освіти
області (за особистим бажанням). Результати олімпіади показали, що в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти педагоги системно займаються підвищенням свого
професійного рівня, що сприяє розвитку суб’єктності.
У 2020-2021 навчальному році, починаючи з Тернівського професійного гірничого
ліцею, інструктор Академії CISCO НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Номофілова Л.І.
організувала здобувачів освіти долучитися до ініціативи Cyber Security Step by Step 20202021 мережної академії CISCO.
В результаті 56 майбутніх підземних електрослюсарів та кухарів в рамках цієї
ініціативи дистанційно опановували початкові відомості про кібербезпеку в курсі
Introduction to Cybersecurity («Вступ до кібербезпеки»). Всі здобувачі освіти отримали
сертифікати про успішне закінчення курсу і будуть внесені до інформаційної бази академії,
що надасть їм можливість і надалі навчатися на курсах, підвищувати рівень обізнаності не
тільки у сфері кібербезпеки, а й інших напрямках розвитку інформаційних технологій. Цю
ініціативу підтримали інші навчальні заклади П(ПТ)О області.
Під час проведення тижня до Дня безпечного Інтернету всі заклади долучилися до
ініциативи Safer Internet Day Challenge 2021 за програмою мережної академії Cisco та 147
здобувачів освіти пройшли навчання з основ кібербезпеки, тести та продемонстрували свої
знання, уміння та навички з кібербезпеки, потренувалися у навчальній грі, а також довели
рівень компетентностей – отримали цифрові беджі та сертифікати за курсом Академії Cisco
«Вступ до кібербезпеки».
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В рамках заходів з підвищення кваліфікації педагогів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області у березні 2021 року Академією Cisco Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області спільно з
центром підготовки інструкторів та підтримки академії CISCO НТУ «Дніпровська
політехніка» проведено дистанційні курси за програмою Packet Tracer. В результаті 19
викладачів фізики, електротехніки та професійної підготовки набули компетентностей за
напрямом «Формування та розвиток професійних компетентностей (знання навчального
предмета, фахових методик, технологій)» освоїли багатофункціональну платформу
моделювання мереж, яка дозволить здобувачам освіти експериментувати з поведінкою
мережі, що доповнює фізичне обладнання кабінетів фізики та спецпредметів, дозволяючи
здобувачам освіти створювати мережі практично з необмеженою кількістю пристроїв і
використовується для проведення практичних занять, дослідження і розвитку навичок
усунення неполадок електричних мереж. Зараз вони продовжують навчання на
дистанційному курсі Мережної академії CISCO за програмою «Вступ до Інтернету речей».
Неформальна освіта, самоосвіта є актуальною в сучасних умовах. Мережнва академія
CISCO НМЦ ПТО допоможе педагогам займатися самоосвітою та самовдосконаленням –
розвивати цифрову компетентність та, формуючи власну суб’єктність, передавати отримані
знання здобувачам освіти.
Самостійність як високий рівень суб’єктності можлива лише при розвиненій системі
ціннісних орієнтацій, при чіткій ієрархії цінностей, що допоможе педагогу чи здобувачу
освіти визначитися зі своїми потребами та бажаннями. Суб’єкт виступає саморозвиненою
системою і знаходиться у процесі постійного становлення.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ЗП(ПТ)О
У статті розкрито проблему формування громадянськості учнівської молоді закладів
ЗП(ПТ)О. Визначено особливості формування громадянськості здобувачів освіти з досвіду
роботи Шосткинського вищого професійного училища»: подається система виховної роботи
закладу, підходи до розуміння національно – патріотичного виховання сучасної молоді як системи
заходів спрямованих на формування «нового» українця, що діє на основі національних та
європейських цінностей.
Практичне значення статті полягає в тому, що її матеріали можуть використовуватися
в організації виховної роботи закладів загальної освіти, професійно-технічної, підготовці
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педагогів, педагогічній практиці студентів, бібліотечних працівників, керівників гуртків – усіх,
хто виявляє інтерес до питань національно-патріотичного виховання.
Ключові слова: громадянськість, національно-патріотичні цінності, особистість,
виховання патріотизму, любов до народу, батьківщини, держави, мова, національна
ідентичність, соціальні зміни, досвід роботи, моральні цінності.
The article reviews the problem of pupils’ formation of citizenship in professional technical
educational establishments. The features of pupils’ formation of citizenship are defined taking into
account the experience of Shostka Higher Vocational School. This article presents the system of
educational work at school, approaches to understanding of national-patriotic education for
contemporary youth as a system of activities aimed at a «new» Ukrainian formation based on the national
and European values.
The practical significance of the article lies in the use of its materials for organization of
educational work in secondary educational institutions, in professional technical educational institutions,
for teacher training, students ‘teaching practice, librarians, club leaders and for those who are interested
in national-patriotic education.
Keywords: Citizenship, national-patriotic values, personality, patriotic education, love for the
people, the motherland and the state, language, national identity, social changes, experience, moral
values.
Українській державі, сучасному суспільству потрібні свідомі, компетентні, поінформовані
громадяни, які прагнуть блага нашої країни, спроможні приймати самостійні рішення і нести
відповідальність за власні вчинки. Саме сьогодні, в умовах економічних та суспільно-політичних
перетворень, зміцнення української державності необхідно формувати у здобувачів освіти свідоме,
конструктивно-критичне ставлення до суспільних процесів та явищ, які відбуваються, мотивацію
та компетентність щодо майбутньої активної участі у громадському житті.
Сучасне виховання має здійснюватися у контексті національної культури, яка є
унікальною, неповторною, зі своєю ментальністю та ґрунтуватися на моральних та
патріотичних цінностях, вироблених українським народом упродовж століть. У вихованні
мають гармонійно поєднуватись інтереси особистості (створення Я-концепції, національнокультурної ідентичності, збереження своєї індивідуальності, прагнення самореалізації);
суспільства (саморозвиток особистості здійснювався на моральній основі, а виховання
сприяло репродукції культурних, соціалізованих людей); держави, нації (усі мають
усвідомлювати себе українцями, стати компетентними громадянами-патріотами,
гуманістами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі).
У Шосткинському вищому професійному училищі – це цілісна, узгоджена система
роботи усього педагогічного колективу, яка вибудувана за такими напрямками діяльності:
• Військово-патріотичне виховання;
• Духовно-моральне виховання;
• Громадянська освіта;
• Виховання історичної пам’яті;
• Підтримка інститутів громадянського суспільства, громадських ініціатив дітей та молоді;
• Інформаційна підтримка національно-патріотичного виховання.
Кожен напрямок включає в себе проведення певних заходів різних форматів.
Ми дбаємо про те, щоб з наших стін виходили конкурентоспроможні фахівці своєї
справи, які б працювали на розбудову своєї держави.
Громадянське суспільство і діюча демократія потребують активних і залучених громадян,
яким притаманна громадянська культура, громадянська свідомість, потреба в суспільній
діяльності, почуття обов’язку, патріотизм, справедливість, вміння робити свідомий моральний
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вибір. Виховання громадянськості є однією з умов становлення людей, що спроможні відновити
суспільство і дух нації та розвинути ідею державності, спрямовану на людину.
З цією метою в училищі старував соціальний проєкт «Ми – Українці з великої літери».
Проєкт розроблений педагогічним колективом і учнівським самоврядуванням закладу. Головний
меседж проєкту: «Ми – УКРАЇНЦІ з великої літери і ми хочем, щоб всі це помітили!».
У рамках проєкту учнями і педагогами проводяться заходи, спрямовані на:
- практичний розвиток та удосконалення військово-патріотичного виховання
учнівської молоді, підвищення знань, умінь та навичок з військово-патріотичної підготовки
та спортивно-масової роботи;
- формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді, на вивчення духовно-історичної
спадщини України, поваги до народних традицій і звичаїв, обрядів: патріотичні ігри з
учнями шкіл «Козацькому роду нема переводу», свято родинної пісні, фестиваль «ВареникиШостка-Фест», щедрувальний вертеп, День рідної мови, Шевченківські свята, день
вишиванки, інтернет-конкурс «Кращий рецепт борщу», «Кращий рецепт пирога», інтернетфестиваль родинної кухні «Щаслива родина – щаслива країна»;
- підвищення рівня громадянської освіти, свідомості учнівської молоді, формування
відповідної системи цінностей: проведено ряд заходів соціально-психологічною службою
(лекції, тренінги, диспути, бесіди, направлені на формування правових та моральних норм).
Моральність особистості стимулює патріотичну поведінку, застерігає від правопорушень.
- відновлення й відкриття закритих сторінок історії України: конференції, засідання
круглого столу, тематичні зустрічі із залученням учасників бойових дій різних війн,
тематичні виставки, екскурсії, пошукова робота;
- підтримку громадських ініціатив дітей та молоді: «Зробимо Україну чистою»,
«Слобожанський оберіг», «Серце до серця», «Голос крові: ми – українці», «Ветеран живе
поруч», «Увіковічуємо слово Кобзаря», «Повернуті із забуття», флешмоб до 150 річчя Лесі
Українки, до дня народження Ліни Костенко та ін.
Патріотичне виховання учнівської молоді в закладах має залишатися одним з основних
напрямів їх роботи. Формами патріотичного виховання є патріотичні клуби, військовоспортивні ігри, робота в музеї, пошукова діяльність, участь у гуртках народної творчості та ін.
Керуючись Законом України «Про волонтерський рух», Законом України «Про
об’єднання громадян», наказами та нормативно-правовими документами у ДПТНЗ
«Шосткинське ВПУ» створено волонтерський загін «Небайдужі серця».
Метою створення є пробудження інтересу до історичного минулого свого народу,
знайомство з яскравими особистостями і маловідомими героями минулих поколінь і
сьогодення, надання практичної допомоги.
Лідерами учнівського самоврядування та волонтерами було започатковано
дослідницько-пошуковий проєкт «Навчаємось гідності».
Учасники проєкту об’дналися в групи, розподілили повноваження, намітили план роботи.
№ з/п
1

Назва групи
Соціологи

2

Дослідникипошуковці

3

Волонтери

4

Редакційна колегія

Завдання
Збір, обробка, аналіз інформації
Дослідження архівів відбір
матеріалів для створення
презентацій
Надання практичної допомоги
учасникам бойових дій різних війн
Створення презентацій,
відеороликів, публікацій
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Результат
Розробка практичних рекомендацій
Поповнення експозиції в музеї «Герої не
вмирають», участь у конкурсах
учнівської творчості
Допомога ветеранам ІІ світової війни,
бійцям ООС, членам сімей загиблих
Оформлення конкурсних робіт, видання
альманаху

Кожного навчального року зібрані матеріали презентувалися на спільному засіданні
історико-краєзнавчого гуртка, волонтерського загону «Небайдужі серця» та лідерів
учнівського самоврядування. Звітом про проведену роботу стало видання учнівського
альманаху. Перший номер такого журналу вийшов у 2017 році. Щороку виходить новий
часопис. Кожен альманах має свою назву, підпорядкований певній пошуковій роботі. На
сьогодні вийшло чотири номери:
- 2016-2017 н.р. – перше видання альманаху «Написане серцем» (зібрані матеріали
про шосткинців, які брали участь у ІІ світовій війні, а також матеріали про загиблих
випускників нашого закладу у афганській війні та в зоні ООС);
- 2017-2018 н.р. – другий альманах під назвою «Пам’ятай, Україно, своїх вірних
синів!» (зібрані історії про воєнне життя ветеранів, дітей війни, яких нема вже в живих,
історії збиралися у родичів, а також розміщені спогади, зібрані про нашого загиблого
випускника Василя Кондратенка, надані членами педагогічного колективу навчального
закладу);
- 2018-2019 н.р. – третє видання альманаху «Нам не треба війни!» (зібрані матеріали
про наших колишніх учнів – учасників ООС різних років випуску);
- 2019 - 2020 н.р. – четверте видання «В серці – надія, в руках – прапори! Вся Україна
сьогодні – це ми!» (номер присвячений загиблим випускникам нашого училища у російськоукраїнській війні Хобі Антону, Дмитру Гриню, Володимиру Черненку (на жаль, список
загиблих поповнюється) та учням-випускникам, які продовжують їх справу.
За результатами подальшої роботи буде видано наступний альманах.
Приємно зазначити, що три роки поспіль альманах посідає почесне І та ІІ місце в
обласному конкурсі «Ветеран живе поруч» серед закладів професійно-технічної освіти; І
місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»; Подяка за участь у
обласному конкурсі соціальної реклами «Я пишаюсь, я - українець»; лауреат XХІІІ
Міжнародного конкурсу шкільних медіа в м. Миколаєві; учасники обласного етапу ХХ
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік» (у номінації «Історія» – ІІ місце, у номінації «Література» – ІІІ
місце).
Матеріал, зібраний в альманахах, може використовуватися учнями та педагогами в
організації виховної роботи закладів освіти, для підготовки до уроків та для проведення
заходів у напрямку національно-патріотичного виховання.
Ми, українці – патріотична нація:
Відважні у бою, вправні у праці ми.
Ми – українці – великої літери
І ми хочем, щоб всі це помітили!
Вся інформація про проведення заходів у закладі висвітлюється на сайті училища, у
соціальних мережах, відео розміщені на YouTube-каналі. Педагоги та учні друкують свої
доробки у фахових газетах і журналах:
За таким принципом формується громадянськість здобувачів освіти у Шосткинському
ВПУ і це дає свої результати:
1. Зріс рівень національно-патріотичної свідомості учнівської молоді.
2. Активізувалася волонтерська робота.
3. Зросла ефективність роботи учнівського самоврядування
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4. Налагоджені партнерські стосунки з соціальними партнерами та громадськими
організаціями.
5. Створена ефективна система національно-патріотичного виховання здобувачів
освіти в навчальному закладі.
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Значимість подібної організації освітнього процесу для учнів. Сучасна модель
освіти націлена на досягнення основної мети – розвиток особистості учня через призму
формування життєво-необхідних компетентностей. Впровадження гуманістичної парадигми
у освітній процес веде до певної зміни ролі й функцій вчителя, зростання його самостійності
на етапі прогнозування, конструювання й організації навчально-виховного процесу, що
призводить відповідно до підвищення його компетентності та відповідальності за результати
своєї праці. Нові вимоги ставлять за практично значущу мету діяльності вчителя не тільки
управління процесом засвоєння учнями знань, а більшою мірою педагогічний супровід
формування компетентної особистості учня [3,с. 3].
Сучасне інформаційне суспільство – період високих технологій, що потребує всебічно
розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією,
інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя [3, с. 3].
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Особливої значущості у вище вказаному контексті набуває освітня теорія П. Фрейре.
Теорія освіти П. Фрейре базується на твердому переконанні, що будь-яка людина здатна
критично усвідомлювати реальність свого особистого і соціального життя, виявляючи його
суперечності, перетворювати цю реальність шляхом практичних дій. Він розглядає поняття
«пробудження свідомості» як всезростаюче об’єктивне і критичне усвідомлення реальності,
яка оточує нас, з метою її зміни [3, с. 4].
Інноваційна значущість технології розвитку критичного мислення полягає у характері
взаємовідносин всіх учасників навчально-виховного процесу: 1) на уроці створюється
особлива атмосфера взаємодовіри, взаємоповаги та успіху; 2) використовуються стилі
спілкування і діяльності на основі партнерства та захоплення спільною творчою діяльністю;
3) учитель не навчає, виховує та розвиває, а організовує їх діяльність і ненав’язливо, без
категоричності та авторитарності співпрацює з учнями, навчаючись і самовдосконалюючись
разом з ними [3, с. 4 – 5].
Критичне мислення спирається на отриману інформацію, усвідомлене сприйняття
власної розумової діяльності та діяльності інших в оточуючому інтелектуальному
середовищі. Однак рівень критичності визначається не тільки запасом знань, а й
особистісними якостями, установками, переконаннями. Критичність особистості повинна
бути напрямлена перш за все на самого себе: на аналіз й оцінку своїх можливостей,
особистісних якостей, вчинків, поведінки [3, с. 11].
Значимість подібної організації освітнього процесу для вчителя. Освітній процес є
суб’єктивною діяльністю. У кожному конкретному випадку його творить педагог (учитель,
вихователь). Від його свідомості, серця, характеру, волі, досвіду, знань, спрямованості, від
його особистості в цілому залежить якість освітнього процесу: він такий, яким є сам педагог.
Він може вірити чи не вірити в можливості своїх учнів, може любити або не любити свою
професію і дітей, може бути добрим або злим, новатором чи консерватором і т.п. – і яким би
він не був, суб’єктивний стан його духу обов’язково позначиться на освітньому процесі,
який твориться ним [1, с. 4].
За переконаннями Ш. О. Амонашвілі та П. Ш. Амонашвілі, спілкування є серцем
освітнього процесу і воно наповнюється серцем учителя. Якщо серце вчителя одухотворене,
добре, чуйне, любляче, турботливе, то освітній процес теж буде таким радісним і
спрямованим. Вчитель веде спілкування так, що учень переживає в цьому процесі
дорослість, рівноправність, свободу, повагу до своєї особистості; сприймає від учителя
культуру мовлення, етичні норми, переконання. Спілкуючись, вчитель, з одного боку, має
можливість проявити перед учнем багатогранність власної людської натури, багатство свого
внутрішнього духовного світу, бути відвертим і переконаним, жагучим і зосередженим,
серйозним і веселим, розповісти на своєму і загальнолюдському досвіді про те, що життя
людське пов’язане не тільки з любов’ю і радістю, вірою та щастям, але і з обманом, зрадою,
стражданням і болем. З іншого, тільки особистісне спілкування дасть учневі можливість бути
відвертим перед учителем, проявити до нього свою вдячність.
Співтворче спілкування, яке взаєморозвиває і учня, і вчителя, виявляє їх здатність
подарувати одне одному власну унікальність в сьогоденні і в майбутньому [1, с. 8].
Творча діяльність педагога ліцею передбачає принципово нові підходи до організації
навчання, виховання учнів, наукової новизни і реалізації змісту освіти, інформаційного
забезпечення, модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу, реалізації
на практиці принципів педагогіки співпартнерства, педагогіки життєтворчості, педагогічної
гармонії, створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності [7, с. 68].
Кредо педагогів ліцею – це антропоцентричний погляд на людину, забезпечення розвитку
обдарованості, здібностей, інтересів, нахилів молодої людини, толерантність та глибока
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повага до особистості, що в процесі творчого розвитку і пізнання світу шукає шляхів для
самореалізації в соціальній, професійній та особистісній сферах [7, с. 69].
Але педагог – це не тільки вчитель. Це і вчений-дослідник, який скурпульозно вивчає
особливості різної педагогічної діяльності у найрізноманітніших педагогічних ситуаціях.
Прагне «за деревами» окремих конкретних педагогічних і не тільки педагогічних фактів
побачити «ліс» загальних, закономірних причинно-наслідкових зв’язків, які визначають
ефективність того чи іншого способу досягнення мети навчання [2, с. 12]. Для вчителя
майбутньої школи має бути характерна ситуативна методика, яка дозволяє поставити учня у
стан учасника подій, коли необхідно зробити вибір, від якого буде «залежати його доля, доля
міста, країни». І тут учитель має зрозуміти учня, з повагою ставитися до його думки,
похвалити чи з почуттям гумору підійти до його помилок [2, с. 13].
Які б не були методи, вони всього лише інструменти, і тільки майстерний та
спрямований учитель зможе з їх допомогою створити живу дійсність, яка подарує учням
особливе – радісне освітнє життя. Творцем освітнього життя є вчитель, а метод забезпечує
його якість [1, с. 19].
Учитель має вносити своє інноваційне бачення у педагогічний процес, наповнювати
його власними емоціями, своїм стилем спілкування з учнями, своєю професійною
майстерністю, своєю творчістю [2, с. 13].
Саме з цих позицій має бути організований процес навчання історії в умовах закладу
загальної середньої освіти, у процесі якого довіра, натхнення і співпраця вчителя та учнів будуть
гармонійно поєднуватися шляхом залучення технології розвитку критичного мислення.
Практичні шляхи реалізації методики. Найбільш вдало довіра, натхнення і співпраця
на уроках історії будуть проявлятися під час організації вчителем дидактичних ігор.
Гра як елемент культури – явище соціальне [8, с. 5]. Педагогічний ефект гри
проявляється у таких напрямках: 1) гра моделює життєві ситуації боротьби і змагальності; 2)
створює умови для взаємодії і взаємодопомоги; 3) створює, хоч і тимчасову, спільність. Така
спільна діяльність тяжіє до збереження навіть після закінчення гри. Спільні зусилля,
взаємодопомога породжують позитивні емоції, зближують і спонукають до їх зберігання і
відтворення [8, с. 6].
Отже, гра залишається грою, коли вона цікава учням, коли вона їх захоплює, полонить
їхню уяву, коли всі її учасники – щирі, коли вона жвава й дотепна, радісна й легка [5, с. 256].
Проілюструємо це на прикладі фрагменту уроку-змагання з історії України для 8 класу
за темою «Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.».
На початку уроку вчитель пояснює учням мету уроку й повідомляє, що цей урок є
незвичайний, бо буде проходити у вигляді змагання. Клас поділяється на три групи, але спосіб
поділу можна змінити. Наприклад, можна заздалегідь заготовити смужки паперу трьох кольорів,
відповідно до кількості учнів (однакову кількість кожного кольору) й скласти їх у коробку. Далі
кожен учень витягує собі смужку, і за кольором формуються команди [4, с. 240].

Дидактичний матеріал для проведення уроку-змагання
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Конкурсне завдання №1. «Із глибини віків»
Цей конкурс передбачає роботу учнів з джерелами інформації - документ, що являє собою
уривок з праці французького мемуариста Франсуа-Поля Далерака «Спогади про Україну». Всі три
групи працюють з однаковим текстом, але завдання для кожної групи є різними. На підготовку до
відповіді надається дві хвилини. Максимальна оцінка в конкурсі 5 балів. Вона залежить від того,
наскільки виступаючий від групи дасть повну й змістовну відповідь на запитання.
Зі «Спогадів про Україну» Ф.-П. Далерака
«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула
найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті
жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення
розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під
пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари».
1-а група: 1. Про який тогочасний період в історії України йдеться в документі? 2.
Дайте визначення поняттю Руїна і вкажіть хронологічні рамки цього періоду. Якими подіями
він був спричинений?
2-а група: 1. Прочитайте уважно документ. Чи згодні ви з думками, викладеними в
ньому? 2. Свої думки обов’язково доведіть фактами з вивченої теми.
3-я група: 1. Як ви думаєте, в якій частині України - на Лівобережжі чи Правобережжі
- побував Ф.-П. Далерак? Чому ви так вважаєте? 2. Аргументуйте свою відповідь фактами з
вивченої теми [4, с. 240 - 241].
Конкурсне завдання № 2. «Простіше від простого»
Учитель запрошує до дошки по одному учаснику від кожної команди, які готуються
відповідати на запитання. На дошку в цей час вивішується плакат з «полем бою» (але можна
все це намалювати на дошці):

Учитель по черзі пропонує запитання трьом учасникам гри, часу на обміркування
немає. Якщо учень правильно відповідає на запитання, то він має право поставити у сітку на
«полі бою» свій знак (один учень ставить квадрат, другий - трикутник, третій - коло).
Завдання гравців - вибудувати ряд своїх знаків по горизонталі, чи вертикалі, чи діагоналі.
Гра продовжується до того часу, поки не буде побудовано один ряд знаків або поки не
будуть вичерпані всі запитання. За кожну правильну відповідь гравець отримує один бал, а
якщо він вибудує ряд своїх знаків, то додатково отримує ще чотири бали.
Запитання для гри:
1. Назвіть рік смерті Богдана Хмельницького. (1657 р.)
2. З якою державою І. Виговським був укладений Гадяцький договір? (З Польщею)
3. Поблизу якого міста у 1659 р. І. Виговський розгромив російське військо? (Під
Конотопом)
4. Скільки разів Юрій Хмельницький приходив до влади в Україні? (Три)
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5. Хто з гетьманів уклав у 1659 р. Переяславські статті з Москвою? (Юрій
Хмельницький)
6. Між якими державами була підписана Слободищенська угода 1660 р.? (Між
Гетьманщиною і Польщею)
7. В якій частині України гетьманував Павло Тетеря? (На Правобережжі)
8. В якому місті відбулася славнозвісна Чорна рада, на якій гетьманом було обрано
Івана Брюховецького? (Ніжин)
9. Хто із гетьманів у 1665 р. підписав з Росією Московський договір? (І. Брюховецький)
10. За якою угодою Польща та Росія поділили територію Гетьманщини між собою?
(Андрусівська угода)
11. Якого гетьмана називали «сонцем Руїни»? (Петра Дорошенка)
12. В якій частині України гетьманував Дем’ян Многогрішний? (На Лівобережжі)
13. Хто з гетьманів та з ким уклав у 1669 р. Глухівські статті? (Д. Многогрішний з
Москвою)
14. Хто з гетьманів та з ким уклав у 1672 р. Конотопські статті? (І. Самойлович з
Москвою)
15. Між якими державами було укладено Бахчисарайське перемир’я? (Москва,
Туреччина і Кримське ханство)
16. Як називалася Запорозька Січ, яка існувала на Україні в др. пол. XVII ст.?
(Чортомлицька)
17. Кого з козаків 15 разів обирали кошовим отаманом на Січі? (Івана Сірка)
18. На скільки полків поділялася територія Лівобережної Гетьманщини? (На десять) [4,
с. 241 - 242].
Конкурсне завдання №3. «Весела абетка»
Завдання цього конкурсу - повторити основні поняття і терміни до даної теми. Учитель
називає літеру алфавіту, а учні у відповідь називають якийсь історичний термін або поняття,
що починається з даної літери.
Відповідає та команда, у якої першою буде готова відповідь. За кожний правильно
названий термін команда отримує один бал. Наприклад, учитель називає літеру «А». Учні ж
у відповідь:
Автономія - це право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи
внутрішнього управління.
Адміністративно-територіальний устрій - система територіальної організації
держави, на основі якої утворюються і діють органи державної влади і управління.
Андрусівська угода - угода між Москвою і Річчю посполитою 1667 р., за умовами якої
територія України була поділена між цими двома державами.
Учитель називає літеру «Б». У відповідь чує:
Бучацький мирний договір - договір, укладений у 1672 році між Польщею та
Туреччиною, за яким Польща віддавала Туреччині частину українських територій.
Бахчисарайський мирний договір - договір 1681 року між Москвою, Туреччиною і
Кримським ханством, за яким був встановлений кордон між Туреччиною і Московською
державою.
Бунчукове товариство - особлива привілейована група козацької еліти, до складу якої
входили сини старшини; започатковане І. Самойловичем.
Учитель називає літеру «Г», а учні у відповідь терміни, що починаються з цієї літери:
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Гетьманщина - назва, якою визначають Українські козацьку державу другої половини
XVII - XVIII ст. та її територію.
Гадяцький договір - договір, укладений 6 вересня 1658 року між Гетьманською Україною і
Польщею, згідно з яким Україна, Литва і Польща утворювали федерацію трьох держав.
Глухівські статті - договір, укладений 9 березня 1669 року Д. Многогрішним з
Москвою.
Учитель далі продовжує називати літери, а учні - історичні терміни та поняття. Гра
може тривати 6 - 7 хвилин [4, с. 242 - 243].
Конкурсне завдання №4. «Портретна галерея»
Учитель роздає на парти кожній команді по три портрети відомих історичних діячів в Україні
в другій половині XVII ст. Учні повинні не тільки вказати, хто зображений на цих портретах, а й
дати характеристику цим діячам й охарактеризувати значення їх діяльності для України. Це можуть
бути портрети І. Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д.
Многогрішного, І. Самойловича, І. Сірка, М. Ханенка. Від кожної команди має бути троє
виступаючих. Максимальна оцінка за цей конкурс 9 балів [4, с. 243 - 244].

Робота однієї із команд учнів 8-Т1 класу над характеристикою історичного діяча

Конкурсне завдання №5. «Розгадай кросворд»
Командам роздаються на окремих листочках однакові кросворди, які вони повинні
розгадати протягом п’яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується один бал.
У цьому кросворді слова записуються парами за напрямком стрілки у виділених клітинках.
У кожній парі слів остання літера першого слова є першою літерою наступного слова.
1. Розорення цього міста стало символом загибелі козацтва на Правобережній Україні.
(Чигирин)
2. Автор програми об’єднання України на державних засадах з Польщею. (Немирич)
3. Місто, під яким Іван Виговський бився з московською армією. (Конотоп)
4. А до цього міста втекли рештки московського війська після битви з п. 3. (Путивль)
5. Ім’я брата Івана Виговського, вдова якого вийшла заміж за Павла Тетерю. (Данило)
6. Турецька фортеця, до якої здійснив похід Іван Сірко. (Очаків)
7. Полтавський полковник, який підняв повстання проти Виговського. (Пушкар)
8. Місто, в якому Юрій Хмельницький зрікся Гадяцького договору. (Ржищів)
9. Керівник повстання проти Виговського на Правобережній Україні. (Богун)
10. Місто, де відбулася Чорна рада 1663 р. (Ніжин)
11. Кошовий отаман Іван. (Сірко)
12. Ім’я дочки Б. Хмельницького, з якою був одружений Павло Тетеря. (Олена)
13. Ім’я художника, автора картини «Запорожці». (Ілля)
14. Ім’я претендента на гетьманську булаву у 1663 р, згодом страченого. (Яким)
15. Адміністративно-територіальна одиниця Гетьманщини. (Полк)
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16. Місто, яке за часів Гетьманщини мало магдебурзьке право. (Київ)

Схема-макет кросворду для учнів

Одна із команд учнів 8-Т1 класу під час розв’язання
кросворду

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання, підраховуються зароблені
командами бали та оголошується переможець. Разом з командирами команд учитель
виставляє оцінки всім учням за роботу на уроці, команда-переможниця отримує оцінки, на
бал вищі [4, с. 244 - 245].
Відомо, що разом із набуттям знань важливим чинником розвитку особистості є чуттєві
форми осягнення дійсності. Вони спонукають до особистісного переживання явищ
навколишнього світу і тим допомагають людині усвідомити його розмаїття. Такі форми пізнання
властиві мистецтву, що стає дедалі вагомішим чинником у галузі педагогічних знань як
своєрідний регулятивний інструмент впливу на становлення особистості [6, с. 7]. Саме тому
учень має бути натхненний культурою свого народу. Для розвитку такого натхнення доцільно
виконати дидактичну вправу «Людина епохи бароко». Учням заздалегідь роздаються аркуші
паперу форматом А3 (по одному на кожну команду) та А4 (по одному на кожного учня), набір
зображень із досягненнями у царині української культури означеного періоду (кожній команді –
окрема галузь культури), кольорові фломастери або олівці. Завдання для учнів – створити комікс
або колаж для презентації своєї культурної галузі у період епохи бароко.
Далі вчитель пропонує відчути себе творцем культури бароко: «А зараз я попрошу вас
узяти білий аркуш паперу та увігнути його навпіл. Після цього з верхнього кута аркуша
пальцями рук «вирвати» силует людини. Тепер попрошу вас вийти у центр класу (до дошки
тощо) і стати півколом. Ось вони – творці культури бароко».

Півколо творців культури епохи бароко, створене учнями 8-Т1 класу, 2021 р.
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Висновки. Розвиток критичного мислення найбільш актуальний в часи інтенсивних
соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних,
економічних та інших обставин, без ефективного знаходження відповідей на запитання, значну
частину яких неможливо передбачити. Тому очевидна надзвичайна важливість того, щоб люди
ХХІ століття вміли мислити критично. У цьому сенсі критичне мислення виступає як фундамент
сучасної освітньої системи. А технологія розвитку критичного мислення є інноваційною,
інтерактивною, актуальною і доцільною в навчальному процесі та в житті кожного з нас [3, с.
55]. Особливо чітко критичне мислення можна сконцентрувати у процесі моделювання
різноманітних ситуацій, у тому числі – під час проведення дидактичних ігор на уроках історії.
Методично вірно організована гра, особливо рольова, вимагає від її учасників активної
пізнавальної діяльності не тільки на рівні відтворення чи перетворення, але й на рівні
творчого пошуку, сприяє співробітництву вчителя й учнів у процесі навчання. Однак слід
зазначити, що навчальні ігри, звичайно, не можуть розглядатися як універсальний засіб і
повинні використовуватися тільки в сукупності з іншими прийомами і засобами навчання.
Навчальні ігри в розумному поєднанні з іншими прийомами і засобами навчання
допоможуть інтенсифікувати процес навчання історії, більш успішно вирішувати завдання з
формування творчого мислення учнів, їхніх предметних компетенцій [5, с. 266].
Усе це у поєднанні з особистістю самого вчителя є неодмінною запорукою довіри,
співпраці та натхнення на уроках історії.
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ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ: ІМПЕРАТИВИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ
Summary. The article describes the basic directions of paradigmatic change in education of
children with special needs related to the development of inclusive education in Ukraine.
Innovations based on modern international definitions; legislative and regulatory changes, and
196

specific aspects of technology and content in implementation of inclusive education determine the
vector of modern reforms in education of children with special needs.
Key words: children with special educational needs (SEN), education of children with SEN,
inclusion,deinstitutsializatsiya.
Деінституційні процеси в Україні, які є однією зі значущих ознак суспільного
розвитку, нині врешті решт вийшли на нормативно- управлінський рівень, долаючи
стихійність, упередженість, несприйняття та неприйняття нових ідеологічних орієнтирів,
спрямованих на задоволення потреб на основі визнання та урахування людського
різноманіття. Сприяло цьому затвердження урядом «Національної стратегії реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та Плану реалізації
її першого етапу». [1]
Методологічний контекст стратегії деінституціалізації базується на світоглядних
орієнтирах соціальної інклюзії – залучення всіх членів суспільства до соціального
середовища. Складовою соціальної інклюзії є інклюзивна освіта, яка є засобом досягнення
соціального інтегрування і передбачає рівноправність, доступність, урахування
особливостей та задоволення освітніх потреб. Основна ідея інклюзивної освіти: від
інтегрування у освітній заклад – до інтегрування у суспільство реалізується шляхом
подолання, так званого «інституційного менталітету», який визначається, як новий вид
інвалідності, оскільки: «Навіть найсучасніші інтернатні заклади з хорошим обладнанням і
досить кваліфікованим персоналом є осередками ізоляції. В основі інституціоналізації
лежить припущення, що інтерновані діти не можуть жити самостійно, як інші члени
суспільства і тому стають пасивними та залежними. Сам факт їхньої ізоляції від
суспільства сприяє цій тенденції». [2]
Генеза подолання соціальної (та її складової освітньої) ізольованості дітей з
особливими освітніми потребами (ООП), зокрема з інвалідністю, засвідчує складність цього
процесу, який тривав впродовж майже двох тисячоліть: від ексклюзії на перших етапах
розвитку суспільних стосунків; сегрегації в спеціально створених освітніх осередках і
нарешті – до інклюзіїї, залучення дітей з ООП до загальноосвітнього середовища.
Сегрегативна освітня система, яка донедавна функціонувала в нашій країні мала свої
особливі методологічні та технологічні виміри. Перш за все, це – традиційно- усталений
дитинонормований підхід, за яким навчання дітей з особливими потребами відбувалося за
нозологічним принципом у спеціальних навчальних закладах. Основоположною складовою
здобуття такої освіти була корекційно-розвивальна складова, яка визначалася як прерогатива
навчання дітей з особливими освітніми потребами. Саме сегрегативно-коригувальне
спрямування й відділяло систему спеціальної освіти від системи загальної (масової) системи.
Аналіз суспільно-політичних та соціокультурних чинників, що були визначальними на
шляху входження України до європейського освітнього простору та безпосередня участь у
розбудові національної інклюзивної освітньої системи, дозволили визначити освітні
трансформаційні зміни, які відбувались на тлі розгортання деінституційних процесів та
поширення інклюзивних тенденцій впродовж останніх десятиліть.
У період активного функціонування спеціальної освітньо- інтернатної системи,
державна соціальна політика мала переважно компенсаційний характер. Завдання
пристосування життєвого середовища до особливостей та потреб осіб з особливими
потребами, зокрема дітей, як умови їхнього успішного інтегрування у загальноосвітній
простір, навіть не формулювалося. Відповідним чином це позначалося й на освіті, яка в цей
період парадигмально визначається як «державоцентриська» освітня система з ознаками
інституціалізації та жорсткої регламентації навчального процесу, що інерційно
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функціонувала у традиційному руслі понять та підходів до навчання дітей з особливими
освітніми потребами: знаннєцентризму, абсолютизації дефектів розвитку, недооцінки
життєздатного потенціалу тощо. [4]
Однак, на зламі тисячоліть започатковуються ініціативи щодо модернізації
функціонуючої продовж тривалого періоду інтернатної системи навчання, визначення
життєвих стратегій, покращення соціальних можливостей, посилення гнучкості та
мобільності соціальної поведінки, задля конструктивно-перетворювальної позиції та
інтегрування у загальноосвітній простір
Ратифікація та затвердження міжнародних правових норм, визнання їх
демократичними країнами світу, а також зарубіжний досвід розбудови інклюзивної освітньої
системи (під загальним гаслом «Школа для всіх») сприяли розгортанню в українському
суспільстві дискусій щодо невідповідності інтернатного (відокремленого) навчання учнів
ідеям рівноправності меншин, інноваційним освітнім підходам з визнанням різноманіття
учнівської спільноти, засадам повноцінного інтегрування у суспільство осіб з особливими
потребами. Прихильники інноваційних підходів в освіті, зокрема науковціекспериментатори, батьківська спільнота, громадські організації закликали до радикальних
змін, які базувалися на переконаннях, що всі діти, незважаючи на особливості та відмінності
мають навчатися, здобувати якісну освіту, реалізувати свій потенціал та інтегруватися у
суспільство.
У цей період характерними ознаками деінституційних тенденцій стали спроби
переведення закладів сегрегаційного типу з режиму інерційного функціонування в режим
інноваційного поступу: жорсткі інтернатні умови цілодобового перебування дітей з
особливими освітніми потребами почали послаблюватися; стали зорганізовуватися
реабілітаційні заклади різного спрямування з денним перебуванням; значно активізувався
процес стихійного інтегрування дітей з ООП у загальноосвітні заклади. Цей етап
розгортання деінституційних процесів відзначається загальною тенденцією суттєвого
збільшення дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх закладах на тлі
зменшення кількості спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та учнів з
особливими потребами у них.
Законодавчим визнанням імперативу інклюзивних освітніх тенденцій та початок
руйнації освітньої сегрегації стало затвердження у 2010 році змін до закону України «Про
загальну середню освіту», згідно з ратифікованою Конвенцією ООН про права осіб з
інвалідністю та Факультативного протоколу до неї. Внесені законодавчі зміни нормативно
затвердили створення спеціальних та інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.
Нині освіта розглядається не як ідеологічне системоутворення, що сприяє виключно
зміцненню державницьких механізмів, а як сфера соціальної діяльності, що побудована на
наданні освітніх послуг. Сучасні методологічні освітні орієнтири зумовлені виконанням
основної соціальної функції, яку повинна виконувати освіта- це функція трансферу.
Методологічні концепти цієї функції, перш за все, передбачають визначення та задоволення
потреб дитини шляхом надання освітніх послуг, базуючись на прогнозах її розвитку з
урахуванням життєво-професійної орієнтаціі дитини та її родини. Це нове ідеологічне
підґрунтя освіти дітей з ООП потребує переосмислення та переформатування світоглядних
науково-педагогічних позицій, оскільки трансформаційні процеси в українській освіті
спрямовані на подолання сегрегації в тому числі й в системі спеціальної освіти, оскільки
ліквідаційні шляхи руйнації закладів, в яких й нині перебуває значна частина дітей з ООП,
переважно з інвалідністю, не призводять, як засвідчив аналіз зарубіжного досвіду, до
очікуваних позитивних результатів.
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Вочевидь, визнання й прийняття людського різноманіття; переорієнтування
опікунсько-споживацької ідеології на активну суб»єктну взаємодію; подолання
інституційно-сегрегативних установок щодо освіти дітей з ООП шляхом усвідомлення того,
що дитина з особливими потребами має бути не об»єктом навчання, а має бути суб»єктом
освітнього процесу, мають визначати стратегічні орієнтири розбудови єдиної системи
національної освіти, і стати на сучасному етапі основоположним імперативом її
функціонування.
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УНІВЕРСИТЕТ СВІТОВОГО КЛАСУ:
ALMA MATER ДЛЯ ЗАМОЖНИХ ЧИ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ?
The presentation by Sergiy Kurbatov «World-Class University: Alma Mater for Rich or Gifted
Students?» is devoted to the processes of recruiting of students at leading world universities. In
contemporary literature such universities are called world-class universities. The reason to be included
in this cohort is the fact of presence of particular university in the most influential international
university rankings. It is mentioned that the leading world-class universities are located in USA and
Great Britain and tuition fee at these universities is extremely high. At the same time, highly developed
system of scholarships and grants and high demands for knowledge and intellectual abilities of potential
students give possibility to recruit for study at these universities the most talented students from the
whole world.
Key words: world-class university, university rankings, recruiting of students, tuition fee,
scholarships and grants.
В англомовній літературі, присвяченій елітному сегменту глобального простору вищої
освіти, для означення університетів, які входять до цього сегменту, найчастіше
використовується термін «університет світового класу». Найпростішим та найбільш
популярним критерієм для права називатися університетом світового класу є присутність
даного закладу вищої освіти у провідних міжнародних університетських рейтингів. До цих
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рейтингів більшість експертів відносять: Академічний рейтинг світових університетів
(ARWU або Шанхайський рейтинг) [1]; Рейтинг університетів світу QS (QS або рейтинг QS)
[3] та Рейтинг університетів світу ТНЕ (ТНЕ або рейтинг Таймс) [5]. З моменту заснування і
до сьогоднішнього дня провідні позиції у цих рейтингах займають американські та
британські університети, назви яких, не дивлячись на суттєву різницю у методології
складання рейтингів, є значною мірою ідентичними.
Один із провідних сучасних експертів у галузі вищої освіти Джаміль Салмі наголошує,
що для створення університету світового класу, потрібно виконати три умови: 1) мати
можливість залучення найкращих студентів та викладачів з усього світу; 2) мати достатній
фінансовий ресурс та 3) мати сучасну управлінську систему [4]. Враховуючи те, що ціна
навчання в університетах світового класу є, за українськими мірками, надзвичайно високою,
чи мають ці університети можливості залучати до себе найталановитіших студентів з усього
світу? Або ж навпаки, коло студентів елітних закладів вищої освіти світового рівня
обмежене нащадками заможних родин, здатних оплатити високоякісні освітні послуги?
Аналіз практики набору студентів Гарварда [2] та інших провідних американських
університетів доводить, що високі вимоги до вступників разом із розвинутою системою
стипендій та інших форм підтримки майбутніх студентів дозволяє значно знизити реальну плату
за навчання та цілком реально залучити до студентської когорти найбільш обдарованих.
Відповідні показники, які доводять цю тезу, будуть продемонстровані мною під час презентації.
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ІМПЕРАТИВ ФІЛОСОФІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ:
ЕНТРОПІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА КВАНТОВІ КОРЕЛЯЦІЇ
Entropy processes in the postmodernity, which provide a self-determined opportunity for
human development, while contributing to the creative potential of the creative personality, are
considered. Modern changes in nature due to the spread of the global coronavirus pandemic as a
relativistic-quantum principle of slowing down time in electronic capital are shown. Quantum
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vaccination, which counteracts epidemiological diseases in an immune-modulatory manner, has
been studied. The interdepartmental partnership in the quantum world is analyzed, which appears
as a coordinated mechanism for strengthening the immunity of the individual, the state and society.
Key words: entropy, coronavirus, pandemic, quantum vaccination, interdepartmental
partnership.
У сучасних інформаційних умовах всеохоплюючих перетворень світу зміст та форма
філософії фундаментальних знань стрімко змінюється завдяки її ентропійним процесам та
квантовим кореляціям. При цьому, ентропійні процеси постсучасності надають
самовизначену можливість розвитку людини дедалі відходити від традиційно-усталених
норм та форм життя, які складалися за доби панування монархічного принципу державного
устрою і окреслювали формат лише політико-ідеологічних та воєнно-політичних уподобань.
Оскільки за тодішніх радянських часів в силу таких політико-ідеологічних нашарувань
марксистсько-ленінська філософія гармонійно не наповнювала, а на практиці лише частково
сприяла творчим можливостям креативної особистості.
Однак, сучасні зміни в самій природі, обумовленій розповсюдженням глобальної
пандемії коронавірусу, змусили кожну людину, державу та суспільство дуже швидко
пристосовуватись до нових режимних реалій життя. Така боротьба за виживання людства в
надзвичайно непередбачуваних нових умовах суспільної кризи і посприяла формуванню
саме філософії фундаментальних знань, в якій важливими критеріями постають ентропійні
процеси та квантові кореляції.
Намагаючись пояснити циклічно-історичний механізм світобудови, що перегукується
час із часом, та визначити місце людини в навколишній дійсності, автори активно формують
першооснови онтологічних засад людського буття. Це, насамперед, позначається на
трансцендентально-релігійних вимірах народної мудрості: міфологічний тотемізм – віру в
спільного для конкретного колективу пращура – певної тварини, рослини тощо; анімізм –
віру в існування душі та духів, що нібито управляють світом сущих речей; фетишизм –
поклоніння предметам неживої природи, віру в надприродні властивості матеріальних речей;
таємничу магію – обряди, пов’язані з чаклунством, віщуванням, вірою в уміння людини
викликати надприродні явища. При цьому, сили природи здаються первісній людини чимось
чужим, таємничим, гнітючим. На певному ступені, через який проходять всі культурні
народи, вона освоюється з ними шляхом уособлення. Саме це прагнення до уособлення
створило всюди богів, на яку посилається доказ буття бога. На наш погляд, майже вся галузь
квантової хімії і вся органічна природа залишились таємничими і незрозумілими. Відповідно
до ретрансляторного передавача відповідної інформації (нейроінтерфейса) в людському
мозку (свідомості, мисленні) відбувається комбінаційна можливість шифрування молекулДНК як квантової вакцинації, котра імунно-модуляторним чином протидіє епідеміологічним
захворюванням. Адже жива природа розстилається перед нами як деяка система
діалектичних зв’язків і ентропійних процесів у циклічному розвитку людини та Всесвіту.
Якщо говорити про квантову кореляцію щодо захисту рослини в своєму рості, то вона
вибирає такий шлях, на якому дістає найбільшу кількість світла. Проте, фізичні сили і хімічні
агенти діють в кожній рослині по-різному і сприяють тому, що рослина, яка є щось інше, ніж ці
хімічні і фізичні реакції, дістає необхідне для неї світло тим шляхом, який став для неї
характерним завдяки тривалому попередньому розвитку. Це світло завдяки своїй корпускулярнохвильовій структурі молекул діє як подразнення на клітини рослини і викликає в них реакцію на
діяльність саме цих сил та агентів квантового (сонячно випромінювального) впливу.
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Виходячи з цього, квантова кореляція у світовому ефірі (субстанційному наповненні) є
інструментальним носієм світлового випромінювання, що складається з дискретних дрібних
частинок та ефективно проявляється в переломні та кризові періоди життєвого світу (зокрема, в
період глобальної пандемії), коли безкінцево кінцеве постає таємничо абстрагованим. Крім того,
диференціально-діагностичне кіберчислення надає можливість здійснювати нейромоделювання,
безпосередньо, математичним апаратом не тільки «сплутані» водночас стани, норми та безпекові
правила поведінки відповідних суб’єктів суспільної діяльності, а й відслідковувати глобальний
вплив ентропійних процесів на людину, людей, людство як хаотичний та термодинамічний
саморух. Саме така парадигмальна система математики важлива для фізики твердих тіл у
квантології, що становить мудрі рішення багатопараметричних завдань на рівні особи, держави та
суспільства.
У відношенні академічної мудрості епістемологічний інтерес щодо імперативу
філософської проблематики фундаментальних знань ідентифікується початком та першою
половиною сімдесятих років ХХ століття, коли темпорально обумовлений космічний прогрес
чергово набув зрілої інтелектуальної маси у розвитку людини. За цих аксіологічних аспектів
пізнання життєвого світу особливі сподівання покладались на науково-технічні розробки вчених,
конструкторів-інженерів та технологів, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. Так,
наприклад, на той час значна кількість випускників Київського політехнічного інституту гідно
працювала на так званий у народі «Космос», якому і присвятив усе своє життя один із авторів
означеної проблематики. Саме таку архетипно-ментальну змістовність авторів (від батька та до
доньки) екзистенційно розуміється як стійкі структури глибинного рівня шляхетної конституції
свідомості у духовному процесі виховання, що визначають цілеспрямованість національного
характеру, пріоритетні цінності інформаційного капіталу мудрості. Адже ми не знаємо себе до
кінця…
Тому, у кожну вічну мить як цифровий формат безсмертя людської клітини на атомномолекулярному рівні мікро та макросвіту має відкриватись щось нове, щось цікаве для всіх нас.
Так… цей Час вибрав нас. А ми увібрали в собі цей Час… Про такий імператив новонародженої
авторами філософії фундаментальних знань варто обговорювати в майбутніх наукових
дослідженнях, зокрема щодо сфери нанотехнологій. Саме в них криптографічні алгоритми
достовірної нейроінформації, що мають міжгалузевий статус із наявного людського буття,
обґрунтовані квантовими кореляціями теорії чисел та кіберчислень. Все це робить нас
геронтологічно тривалими, продуктивними та превентивними в філософській системі
фундаментальних знань.
Квантова телепортація: міфотворчість, віртуальність та реальність
У сучасному квантовому світі звичайні класичні комп’ютери не здатні надто швидко
обробляти потужний обсяг інформації та екстрансенсорно реагувати на гібридні загрози, оскільки
перед особою, державою та суспільством постають складні поліномні завдання. Адже прийшла
нова пора своєрідної голограми квантового світу, в якому чотиривимірна структура часу-простору
(довжина, ширина, глибина, час) може бути закодована в тривимірній площині, а саме: з тими ж
вимірами, тільки без часу. Іншими словами, у квантовому світі час, як одиниця виміру, відсутній.
За цих умов квантова телепортація здійснюється за допомогою такої мінімальної одиниці
інформації як кубіт, що може перебувати в двох і більше станах одночасно і обробляти набагато
більше інформації, чим у бінарному коді «0» та «1». Саме перехід у сингулярний стан як
надпровідники є запорукою успіху для квантової телепортації як миттєвого переміщення об’єктів
на будь-яку відстань, швидше – за швидкість світла (керованих фотонів). Умовно кажучи, така
взаємодія двох електронів зі швидкістю, більше за швидкість світла, є поки-що неможливою в
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умовах земного Всесвіту (цивілізації, розвитку, еволюції). Тому, з цією метою мають бути
застосовані саме некласичні квантові комп’ютери, в яких Інтернет здійснюється в якості
квантового супутника.
Характеристика квантових технологій
При цьому, сенсорні датчики квантових телеметричних систем здатні виявляти навігаційну
спроможність та місце знаходження атомних підводних субмарин, а в сфері охорони здоров’я –
відкрити перспективне застосування нових ліків, а також інші медичні препарати із наукової
літератури. Для цього необхідно досліджувати окремі атоми дрібних частинок світла – фотонів.
Адже такі елементарні частинки як нейромагнетики зможуть проникати крізь тверде тіло і
замикати «нутрощі» смислотворчих процесів у квантовому світі. Саме квантові технології
відкривають новому реальному світу надпотужні можливості у кожній сфері, що спричиняють
появу абсолютно інноваційних індустрій, оскільки корпускулярно-хвильові частинки кванту
(світла, фотону) суттєво не закріплені за перебуванням у якийсь конкретній точці простору. Така
теорія припускає, що якщо змінити щось для однієї з них (особи, держави, суспільства), інші це
інтуїтивно (телепатично, екстрасенсорно тощо) відчують, навіть якщо між ними велика відстань.
Це, у свою чергу, сприятиме якості навігаційної точності в силу виміру малих відмінностей
(похибок, відхилень, девіацій) у гравітації на планеті.
Отже, все це створює надійність та стабільність безпекових інституцій, оскільки постає
відсутність страху, що необхідну інформацію викрадуть чи підслухають. Адже сигнали,
закодовані за допомогою суперпозиції чи пов’язаності частинок світла, не можна перехопити,
скопіювати чи заблокувати. Це також має очевидну цінність для урядів і компаній у світовому
процесі.
В цьому відношенні китайський квантовий супутник «Мо-цзи» на основі закодованих
фотонів інфрачервоного випромінювання, як передавання кубітів між будь-якими двома чи більше
нейромережевими вузлами, є світовим лідером щодо контролю, моніторингу та представництва
над земною поверхнею. Таку інформацію можна кодувати в ізольовані атоми, в яких
повідомлення по земному каналу зашифровані шифром Вернама (заплутаний квантовий стан є
ключами для шифру).
Поруч із китайським квантовим супутником варто зазначити європейські (зокрема,
австрійські) квантові супутники, а також білоруський «Белінтерсат-1» та російські супутники. Все
це свідчить про те, що квантовий світ вже розділений між впливовими державами за певними
домовленостями, виражених єдністю та солідарністю людства. Саме цьому і посприяла глобальна
пандемія як релятивістсько-квантовий принцип уповільнення часу в електронному капіталі. Тому,
не виключно, що у квантовому світі може з’явитися глобальна кібермережа, яку не можна
зламати. А це створить сукупну інфраструктуру сервісів, заснованих на квантовій механіці.
Іншими словами, це та надпотужна енергія світла, що запалює вогонь відкриттів у абсолютно
нових сферах міжнародного життя. Така взаємна «переплутаність» (скріпленість, суперпозиція)
значною мірою може перевершити вже існуючі технології, що раніше вважалося неможливим,
оскільки в недалекому майбутньому з’явиться попит на квантове програмне забезпечення, на нові
стандарти, комплектуючі. Вже існує проект щодо 51-кубітного квантового комп’ютера, що якісно
обчислює пароль як отримання ключів до існуючих систем шифрування.
При цьому, уряд США як конкурент Китаю прийняв закон про Національну квантову
ініціативу, в якому передбачено, що не можна одночасно вимірювати швидкість щодо стратегії до
ефективного життя.
Саме квантові системи та їх технології можна ефективно використовувати в охороні
здоров’я, міжнародній економіці на фінансовому ринку праці, міжнародних безпекових
інституціях, а саме: захист мереж від вірусів у криптосистемі державотворення. Адже освоєння
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цього перспективного напрямку в науці принесе людям багато нових відкриттів, дозволить
заглянути в мікро і макросвіти, дізнатися більше про живу природу вселенського розуму.
Це дозволяє одночасно прорахувати всі можливі варіанти, оскільки звичайний процесор
комп’ютера з його бінарними обчисленнями фактично прораховує варіанти послідовно. У
квантовому комп’ютері все робиться паралельно. Бо ідея квантового комп’ютера полягає саме в
присутності електрона як негативно зарядженої частинки в Просторі. Для цього має бути інше
програмне забезпечення, а саме: феноменально-цифровий процесор з десятками кубітів. Це ідея
побудови кубітів на нейтральних атомах і заряджених іонах у «пастках». Отже, квантовий
комп’ютер створює іншу реальність без таємниць, тобто моделює інший світ як світ зіткнення
віртуального з реальним у відповідних точках перетину з тензорно-інваріантним кіберчисленням.
Таким чином, для цього негайно потрібно змінювати свідомість Людини, розширюючи в
філософії постнауки такий інструментарій як лексико-семантичне навантаження
нейробіолінгвістичного поля. Час настав… Тому, саме такою квантовою телепортацією вже
повинні, в першу чергу, володіти дипломати, консули, військові аташе, співробітники спецслужб
держав світу тощо, захищаючи правові інтереси своїх держав, їхню територіальну цілісність та
протидіючи гібридним загрозам. Таке міжвідомче партнерство у квантовому світі є злагодженим
механізмом щодо зміцнення імунітету особи, держави та суспільства.
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СВІТ ЦИФРИ ТА «ЦИФРО-СУБ’ЄКТА»
ЯК ПРОБЛЕМА НОВОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Abstract This article is about «Digit», digital information, embodied in some medium (not
necessarily biological, and certainly not at all natural) and at a certain moment becomes (became)
self-sufficient, independently acting, independent of man, subject. Let’s call this «digital subject».
Then the process of digitalization or the «activity» of a «digital subject» is not at all the same as the
digitalization of society and a person, implemented in the culture of the Internet, robotization,
computerization, and finally, cyberization of a person, which imply one or another degree of
connection, combination, combination and even a fusion of human and numbers.
Key words: digital subject, society, person, picture of the world
Анотація У даній статті мова йде про «Цифру», цифрову інформацію, втілену в
певний носій (не обов’язково біологічний і вже тим більше зовсім природний) і в певний
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момент стає (що стала) самодостатньою, самостійною дійовою, не залежних від людини,
суб’єктом. Назвемо це «цифро-суб’єкт». Тоді процес цифровізації або «діяльність» «цифросуб’єкта» – це зовсім не те ж, що цифровізація суспільства і людини, що реалізується в
культурі інтернету, роботизації, комп’ютеризації, нарешті, кіборгізації людини, які мають
на увазі ту чи іншу ступінь з’єднання, поєднання, суміщення і навіть злиття людини і
цифри.
Ключові слова: цифро-суб’єкт, соціум, людина, картина світу
Сьогодні формується зовсім інша, нова наукова картина світу. Інша, тому що нею не
ставиться питання про модель природи. У цю картину світу вона не включена, також як не
включені людина і суспільство. У неї стрімко увійшла принципово якісно інша складова «цифра», що символізує неживе, небіологічне. Символічно, що, як відомо, саме слово «цифра»,
що походить від арабського .... (sifr), означає «порожній», «нічого», «нуль». (В лат. сifra).
Опинившись в зоні цифровізації, ми вже не можемо вважати, «що перебуваємо на
шляху до нового синтезу, нової концепції природи». Чому? Тому що «цифра» - це і
неприродне, а не тільки «неживе» і «синтетичне». Бо нова «картина світу цифри» - це,
фактично, картина світу, що має на увазі в майбутньому тільки цифру, тільки саму себе,
тобто «Окремо від природи» і «окремо від людини», «після природи», «після людини і
соціуму «,» після союзу природи-людини «і» після діалогу людини з природою «, що
символізували до недавнього часу постнекласичну картину світу.
Вважається, що інформація виникає, коли її хтось чи щось сприймає. Немає сприйняття
(фіксації) - немає інформації. Щоб з’явилася інформація в цифровій формі, потрібно, щоб
вона була сприйнята або людиною-суб’єктом, або «цифро-суб’єктом», наділеним
відповідною інтелектуальною здатністю. Фактично, до цього прагнуть розробники штучного
інтелекту – ШІ.
Однак, все не так просто, тому що наше людське трактування інтелекту, по-перше,
включає і емоційний інтелект, а по-друге, виходить з людини та її здібностей як біоносія
інтелекту. Виникає питання, а про який інтелекті і носія йтиметься у «Цифро-суб’єкта»?
Якщо «суб’єкт-цифра» не має біоносія, не має нервової системи, «духу і віри» в
Гегелівському сенсі, емоційного інтелекту в людському значенні, то що ми в поведінці
«суб’єкта-цифри» спостерігаємо в інтелектуальному плані – штучний інтелект або ...?
Позиція деяких фахівців, що ніякого штучного інтелекту немає, що це всього лише
оболонка, химера (Репліка Н. Н. Щекочішіной «Несподіваний погляд на ...» липень 2020), на
жаль, теж не цілком доказова.
Народжується
необхідність в
фундаментальному
теоретичному
описі
і
концептуальному осмисленні таких явищ як «цифро-суб’єкт», «цивілізація цифро-суб’єкта» і
вираженні їх сутності без участі людини - «цивілізації ЦС». Специфіка ситуації полягає ще й
в тому, що одночасно очевидна необхідність в прикладної теорії. Можна сказати словами
українського філософа І. Добронравової, що відносяться, правда, до дещо іншої ситуації в
філософії і методології науки «нульових» років XXI століття, яка буде розглянута далі, що
«труднощі ці аж ніяк не технічної властивості»[2]
В такому ракурсі принципова відмінність картини світу,що складається ми бачимо в
наступному. Вважається, що людина - це природна істота. Суспільство - продукт людини.
Чи подібні ці три складові - природа, людина, суспільство? Природа неемоційна
(байдужа) до людини і в принципі вона сама по собі. Людину не враховує. Людина
емоційний, тобто його від неї відрізняє емоційність, емоційний інтелект, душевність
(емпатія), етика, культура і под. Людина намагається враховувати природу, залежить від неї.
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Суспільство, держава, влада, як не дивно, байдуже до людини, переслідуючи свої цілі, хоча і
створена людиною і складається з людей. Точніше, мова тут йде про структуру, яка
нелюдономірна по суті, знищує, фактично, людину, але намагається враховувати його, як і
природу, зберігаючи себе.
Цифра («цифро-суб’єкт») початково неемоційне (байдужа) і до людини, і до
суспільства, і до природи, тобто в принципі. Нікого не те що не намагається, а в принципі не
передбачає враховувати. У міру вдосконалення, цифра, чи не передбачає людини в полі своєї
уваги, виводить його за межі своїх процесів, хоча цифра придумана людиною, вона є
продуктом його інтелекту. Аналогічне «ставлення» цифри до суспільства і природи, – воно
не передбачається з самого початку існування цифри. Особливості сучасного етапу існування
цифри: фактично, сьогодні цифра будує свій незалежний ні від кого і, ні від чого «світ
цифри», «світ цифро-суб’єкта».
Мимоволі напрошується висновок щодо питання, пов’язаного з новою картиною світу в
трактуванні І. Пригожина, який розширив думку Дж. Моно про те, що давній союз [людини
та природи] зруйнований, зруйнований «... дощенту», і продовжує цю думку в напрямку
спроби «знайти провідну нитку, яка веде до якоїсь єдиної картини світу «(1986).
Автор так пише про це: «Кожен великий період в історії природознавства призводить
до своєї моделі природи. ... Що стане символом для нас? Наш ідеал, мабуть, найбільш повно
виражає скульптура – від мистецтва Стародавньої Індії або Центральної Америки
доколумбової епохи до сучасного мистецтва. ... чітко відчутний пошук важко уловимого
переходу від спокою до руху, від часу що зупинилося до часу поточного. Ми переконані в
тому, що саме ця конфронтація визначає неповторну своєрідність нашого часу» [1].
Думка І. Пригожина – серединою 80-х рр. того ж століття. Ми не випадково уточнили
ці дати, оскільки зараз, коли пишеться ця робота – на межі третього десятиліття XXI
століття, тобто через близько 50-т років з часу опублікування наведених цитат, абсолютно
очевидно, що сьогодні немає єдиної картини світу у звичному розумінні, а є окремо картина
світу, що включає природу і людину, і окремо картина світу «цифро-суб’єкта». Або картина
двох окремих світів по типу – картина світу «природа-людина» і картина світу «цифра» /
«цифро-суб’єкт».
В аспекті сказаного попередню картину світу можна умовно виразити моделлю (1)
«природа - людина - соціум». Можливі її уточнювальні варіанти або ті які базуються на
іншій підставі, наприклад, «Всесвіт - природа - людина (мозок, психіка, свідомість) - соціум культура - техніка / технологія» і ін. Що характеризує подібну модель, точніше, її учасників
в розглянутому нами аспекті? Як вже було коротко констатовано вище:
Природа. Она исходно безэмоциональна, не имеет ценностней в человеческом смысле и т. д.
Людина. Вона кардинально, якісно відрізняється від Природи, попри те, що її вважають
природною істотою, продуктом «внутрішньо еволюційного Всесвіту». Він душевний,
емоційний,
ціннісний,
особистісний,
культурологічний,
техно-технологічний,
інтелектуальний, психомірний, нейро- і фізіологічний [3]. Все це може бути виражено також
уявленнями про людиномірність, «людської», історичній сфері, яка протиставляється
стабільному матеріального світу (природі), що приймається як атемпоральний.
Соціум. Він немає емоцій, «байдужий». Наприклад, банківська та подібні системи.
Його створила людина, але соціум більшою мірою нелюдомірний, ніж людиномірний. У
всякому разі, організаційно він суперечить людині, його структура не відповідає мірності
людини, вона не комфортна людині. Мета цієї структури – утримувати себе як структуру,
свій Статут, заданий порядок. Таке враження, що людина створювала те, що не для людини,
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що ні з людськими характеристиками. Цілком ймовірно, що в цьому виразился вплив
початкової відсутності людини в класичній науковій картині світу, де є тільки сили природи.
Через триста років І. Пригожин напише, що в класичній науковій картині світу відсутня
людина. І дійсно, в ній є сила, форма, вага, колір та ін., але немає людини як природної сили
або самого по собі людини з його емоціями, цінностями, «людським фактором», людським
часом, наприклад, у соціальній та індивідуальної шкали часу Ф. Броделя. (В структурі банків
«людський фактор» не передбачений, тому враховується лише в цілях занулення).
Сьогодні нова картина світу отримує такий вигляд - «природа - людина - цифра (нуль,
порожній)» або «природа - людина (мозок, соціум, ...) - цифра (нуль, порожній)». Ми не
можемо розглядати її у звичній класифікації С. Стьопіна «класика - некласика постнекласика», тобто не можемо вважати класичною, не можемо вважати некласичною, не
можемо вважати постнекласичною. Вона не вкладається. Але, фактично, цифра – це крайня
форма тієї «нелюдомірності», що характеризувало досі тільки природу, байдужу до людини.
У разі «цифри» - це нуль людомірності (нульовий цикл). Правда, значною мірою й соціум
характеризується байдужістю до людини, проходженням своїм інтересам, наприклад,
організаційних, ідеологічних, банківським, тобто в аспекті його організації, структури,
ціннісної спрямованості на прибуток.
Зараз настає не просто «епоха цифри», що має на увазі наступний етап розвитку
цивілізації, що охоплює всі попередні. Вона не включає всі попередні, а залишає за межами
своєї «цивілізації». Нову «картину світу цифри» характеризує «Не природомірність», «не
соціомерность» і вже тим більше «Не людиномірність». Всі вони обнуляються, у якійсь точці
самодостатності цифри, залишаються за її межами, тобто вони не включені в неї. Цифра – це
цифра і вона сама по собі. Тому можна стверджувати, що концепція, концептуальна модель,
картина світу принципово змінилася.
Було: «одне випливає з іншого, породжує наступне, потім включає його в себе і вони
співіснують в новому, різному режимі». Стало: «відсутність включеності і співіснування»,
«виникло тепер існує саме по собі», «виникло саме удосконалює себе». Остання характеристика,
не- і поза- людомірності цифровізації, «епоха цифри» має принципово нову фундаментальну
специфіку. Перш за все, це специфіка відносин «людина» - «цифра». На зміну природи й
людини приходить щось третє, виражене поки поняттями цифровізації і віртуалізації, правда все
більше роботів, ніж людей. Поки що роботів, але прагнуть стати «ЦС».
Ми - свідки і творці нової картини, моделі світу - «природа-людина-суспільство-»
цифро-суб’єкт «, в якій дуже скоро може залишитися окремо і тільки» ЦИФРА / ЦИФРОСУБ’ЄКТ «, тому що цифрі в статусі» ЦС «не потрібні ні природа, ні людина. Це не означає,
що «ЦС» буде агресивним. Може бути це виллється в «вилку» - окремо «природа - людина»
(«природа-людина / мозок / психіка / суспільство / ...») і окремо «цифра», «ЦС» як два
паралельні світи. Тоді нам потрібно припускати та будувати дві картини світу.
Чи встигли постнекласичні наука та філософія створити модель розвитку подібного
процесу пізнання?
Сказане свідчить про те, що ми переживаємо саме «абсолютно новий процес». Його
якісна новизна може бути виражена в тому, що «цифро-суб’єкти» більше не будуть існувати
як «окремі суб’єкти», а почнуть «когерентно осциллировать». В результаті саме «цифросуб’єктне» поле не буде складатися більше з окремих некоррельованих «цугов хвиль», а
перетвориться «в одну практично нескінченно довгу синусоїду». Це дозволить їй виділитися
в самостійну форму неприродного і нелюдиномірного виду - «цивілізацію цифро-суб’єкта».
Звичайно, в тому, що відбувається сьогодні більше запитань, ніж відповідей. І вже тим
більше їх більше у світлі освітніх аспектів. Крім того, вони стають принципово іншими, а,
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отже, формулюються і вирішуються по-іншому. Очевидно, що для цього потрібна і нова
мова в педагогіці. Але, як відомо, важливо позначити предмет дослідження і сформулювати
проблему. Нею виявляється принципово якісно нове явище «цифро-суб’єкт», що
народжується на наших очах. Межі публікації дозволяють лише позначити пунктиром ті
акценти, на які ми б хотіли звернути увагу.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
У тезах проаналізовано проблеми профільної ціннісної компетентності майбутніх
педагогів професійної освіти в контексті інноваційних стратегій в умовах діджиталізації
суспільства, розкрито поняття, сутність ціннісної компетентності майбутніх педагогів
професійної освіти в контексті інноваційних стратегій в умовах діджиталізації
суспільства.
Ключові слова: компетентнісний підхід, профільна ціннісна компетентність,, зміст
освіти, модернізація освіти.
Управління цінностями на рівні закладів і установ професійної освіти розширює
можливості мотивації персоналу на основі ціннісних стратегій комплексної діджиталізації
суспільства.
Формування профільної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у
контексті діджиталізації суспільства є система цінностей в умовах євроінтеграції [1]. В
процесі проведення аналізу щодо проблем формування професійної компетентності
майбутніх педагогів професійного навчання можна зробити висновок, що не завжди
приділяється належна увага таким її аспектам, як рівні розвитку цінностей, рівнів розвитку
ціннісної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в формування ціннісної
компетентності у контексті модернізації вищої освіти .
Мета проведення науково-педагогічних досліджень полягає в розробленні та
теоретичному обґрунтуванні моделі формування професійної компетентності майбутніх
педагогів професійного навчання з урахуванням діджиталізації.
Глобалізація процесу формування міжнародних відносин, інтеграційні процеси, що
відбуваються в Європі, прагнення України стати повноцінним членом європейської та
світової спільноти визначили зміну цільових орієнтирів неперервної вищої освіти[2].
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Процеси модернізації вищої освіти стосуються і аспектів підготовки майбутніх педагогів
професійного навчання як її складової, здатної продуктивно використовувати внутрішні і
зовнішні ресурси та забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх
педагогів професійного навчання в умовах євроінтеграції. Керівники закладів та установ
професійної освіти не завжди мають достатній вичерпний рівень уявлення про цінності,
значущі для працівників, тому стратегія розвитку сучасних навчальних закладів іноді
виявляється недостатньо вдалою. Неважливо, наскільки блискуче проведений аналіз, на
якому заснована стратегія, адже саме люди - від директорів до персоналу педагогів
професійного навчання середньої ланки - повинні розуміти цю стратегія відповідає їхній
системі цінностей. Мова ідеться про цінності корпоративні, загальнолюдські, сімейнотрадиційні і ключові[4].
Ми говоримо про людські фактори, а не про матеріальну сторону справи. І цей чинник
нині знаходить широке визнання у всьому світі. Цінності мають значення. Вони слугують
основою для прийняття рішень і виконання дій. Цінності у відповідності до рівнів розвитку
впливають на підходи до управління сучасними навчальними закладами в контексті вимірів
зорієнтованими на практико-орієнтовані технології. у різних країнах світу відрізняється навіть
оформлення логотипу компанії при вході, що визначає цінності команди саме в даній країні.
Сила цих цінностей схожа з маховим колесом, яке важко зупинити і складно повернути.
Верстви – глибинні цінності, що, вибудовують стосунки лідера або його послідовників між
собою. формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання не
можливе без урахування системи цінностей.[3] доречно розглядати ціннісні стратегії як складову
професійної компетентності в контексті діджиталізації суспільства.
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АНГЛОМОВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Анотація. У статті розглядаються англомовні висловлення, як один із підходів до
подальшого розвитку інтелектуальної діяльності обдарованих дітей, ґрунтовного вивчення і
глибокого осмислення навчальним матеріалом; досліджено висловлення, які мають тіньові
значення, висвітлюючи невичерпність національної історії, народної мудрості, світогляду;
підкреслюється вважливість думок у процесі спілкування, взаєморозуміння у вирішенні
завдань професійного спрямування; виокремлюється важливість мови як засобу людського
спілкування і найбільшого скарбу у розвитку освіти, яка є визначальним чинником
культурного, економічного і політичного розвитку суспільства, держави.
Ключові слова: висловлення, вищий навчальний заклад, осмислення, освіта, розвиток,
еволюція, рівень якості знань.
Abstract The new technologies growth as well as democracy establishment and the vectors of
humanistic progress in Ukraine led to the evolution of gifted children’s personalities as one of the
main lever of modern development in the society and state. The main role in shaping modern
student personality as a professional one and a citizen belongs to education. Education always
reflects the interests of society and fulfills its social orders, forms the public demands for knowledge
and progress prospects; changes under the influence of time, social, economic and other factors,
demands the education quality service. One of the requirements for the education quality is to
adjust students for their profession duties, in particular for study obtaining learning subject
knowledge, profession skills and deep knowledge of state language proficiently.
This article deals with using utterances, in particular the proverbs, winged statements,
sayings for developing the students’ intellectual activity, comprehension of learning subject deeply
with popular expressions bearing shadow meanings. The use of utterances makes every nation
culture inexhaustible, highlights national history, folk wisdom, outlook of life, worldview; it
emphasizes the importance of their usage for the development students’ intellectual abilities, their
creative approach to mastering the subject under study. Using the utterances in the studying
process encourages students for learning subject thoroughly, creative thinking, the deep shadow
understanding of the language statements’ meaning.
Language is used to express thoughts, conceal the meaning, but the most often to replace
thinking and development of students’ activity for learning subject properly and it is considered to
be a perfect and important means of human communication that helps young generation to share
their thoughts, express their feelings, achieve mutual understanding, create spiritual values, in
particular, deep comprehension of learning subject, and formation of personality. All people have
no greater treasure than their speech, because only their language is the character, memory,
spiritual power, history and evolution.
Key words: utterances, Higher Learning Institution, comprehension, education, development,
evolution, knowledge quality level.
Поява новітніх технологій, утвердження демократії й гуманістичних векторів поступу
України зумовили розвиток особистості обдарованих дітей як основного важеля сучасного
прогресу суспільства і розвитку держави. Основна роль у формуванні сучасної особистості
молоді – професіонала і громадянина – належить освіті. Освіта завжди відображає інтереси
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суспільства та виконує його соціальне замовлення, формує суспільний попит на знання і
перспективи розвитку, змінюється під впливом часових, соціальних, економічних та інших
факторів і потребує якісного обслуговування. Однією із вимог якості освіти – це підготовка
молоді до виконання своїх професійних обов’язків, зокрема засвоєння ґрунтовних знань з
навчальної дисципліни, опанування навчальним матеріалом, зокрема вивчення іноземної
мови та володіння державною мовою.
Історичний розвиток мови – це безперервний, тривалий і творчий процес, без різких
стрибків або швидких перетворень. Зазвичай, тривалий проміжок часу її розвитку розділяють
на історичні періоди, оскільки при вивченні історії будь-якої мови, неможливо обійтися без
такого поділу. Періодизація, яку пропонують вчені-лінгвісти, може здаватися штучною. І це
цілком очевидно, бо мова в кожен період свого розвитку має особливі якісні ознаки, зазвичай
структуру, що і дає право досліджувати певний період її історичної еволюції, зокрема,
метафоричні висловлення. Наявність у сучасній англійській мові значної кількості
висловлень пояснює ту велику роль, яку вони відіграли у збагаченні словникового складу і в
становленні лексичних норм, оскільки вони дозволяють мові економити свої власні
можливості номінації, і сприяють подальшому розвитку словотворення.
Мета і завдання статті. Вивчити і розглянути англомовні висловлення, як один із
підходів до подальшого розвитку інтелектуальної діяльності обдарованих дітей; дослідити
висловлення, які мають тіньові значення; виокремити важливість мови як найбільшого
скарбу в розвитку освіти, держави, суспільства.
Стан дослідження. Дослідники, як С. Бреннан (S. Brennan), Х. Кларк (H. Clark),
Д. Де Вал (D. De Vault), М. Стоун (M. Stone), Х. Томасон (H. Thomason) удосконалили
використання англомовних висловлень, зокрема систему, яка накопичує приклади вивчення
для вирішення неоднозначності, відстежуючи альтернативні інтерпретацій у діалозі,
включаючи різні уточнення. Звертаючи увагу на використання англомовних висловлень у
спілкуванні, ми зробимо спробу висвітлити їхню роль у навчальному процесі, зокрема в
опануванні навчальним матеріалом обдарованими дітьми, еволюцію інтелектуальної
діяльності молоді, їх ставлення до навчального предмета, підвищення рівня якості знань.
Англійська мова постійно вдосконалюється і має багаторічну історію. Вона багата на
ідіоми, висловлення, прислів’я та приказки. Більшість із них користуються великою
популярністю та вживається у навчальному процесі у вищих навчальних закладах освіти як
один із засобів здобуття знань, умінь, навичок з навчальної дисципліни та підвищення рівня
якості знань студентів.
У розмовній мові висловлення – це найменша одиниця мови, безперервний фрагмент,
що починається і закінчується чіткою паузою. У розмовній мові висловлення мають ряд
особливостей, включаючи паралінгвістичні ознаки, зокрема вираз обличчя, жестикуляцію та
поставу. До просодичних особливостей належить наголос, інтонація та тон, а також еліпсис –
це слова, які слухач вставляє у розмовну мову, щоб заповнити так звані прогалини [1].
Відомий дослідник-лінгвіст Адмін (Admin) підкреслює, що висловлення можна
сприймати як одиницю мови. Їх можна виокремити як частину мови між паузами і тишею.
Зазвичай це стосується розмовної мови. Цю особливість розглядається як різниця, яка існує
між реченням і висловленням. Висловлення можуть зазначатися одним словом, групою слів,
пропозицією або навіть повним реченням. У лінгвістиці розмовні слова між двома паузами
називаються висловом [2].
B. А. Упен (B. A. Upen) зазначає, що висловлення – це найменша одиниця мови, яку
можна визначити як «природну одиницю мови, обмежену вдихами або паузами», яка
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назавжди передає повне значення і смисл. Висловлення можуть зазначатися пунктом, одним
словом, паузою і навіть змістовим абзацом [3]. На нашу думку це визначення варто
розширити і додати, що висловлення можуть зазначатись і невеликим реченням з особливим
семантичним значенням з різними тіньовими значеннями.
Розглянемо найбільш популярні англомовні висловлення, які мають витоки із стародавньої
англійської мови і нині вживаються викладачами у навчальному процесі як у закладах освіти
України, так і США, зокрема такі: «Horses for courses» («Коні для скачок (для своєї діяльності)»,
або «бути на коні»), «If you pay peanuts, you get monkeys» («Платиш горіхами (арахісом),
отримуєте мавп»), «Why have a dog and bark yourself?» («Чому маєш собаку і гавкаєш сам?»),
«Let’s cross that bridge when we come in» («Перейдемо той місток, коли до його підійдемо»), «If
you fly with crows, you’ll get shot with the crows» («Якщо летиш з воронами, будеш застрелений з
воронами»). Безумовно, знайти адекватний переклад цих висловлень у нашій рідній мові дуже
важко, тому ми зробимо спробу розтлумачити їхнє значення, взявши за основу висловлення з
автентичної літератури, зокрема англійської та американської.
Розглянемо висловлення «Horses for courses» («Коні для скачок (для своєї діяльності)»,
тобто «бути на коні», майстерно виконувати свій вид діяльності). Цей висловлення
вживають для того, щоб показати професійні знання, уміння навички фахівців, які
кваліфіковано працюють на виробництві. В англійській та американській літературі воно
вказує на різновидність діяльності механізмів та фахову придатність спеціалістів, наприклад:
пральна машинка створена для прання білизни, посудомийна – для миття посуду,
вантажівка – для перевезення вантажу. Спеціалісти різних професії мають фахові знання,
уміння, навички, здібності, які необхідні для спеціальної сфери діяльності, зокрема: педагоги
навчають дітей в школах, університетах; артисти працюють на сцені, виступають з
концертами; лікарі лікують хворих, спасають життя людей. Всі вони виконують свою роботу
кваліфіковано за певним фахом і призначення, тобто вони «на коні».
Розглянемо діалог між двома друзями, проаналізуємо його і підтвердимо значення
цього висловлення. Один з них – Піт (Pit), який каже товаришу: «Добре, що я виріс у сім’ї
азартних гравців, і всі в моїй родині захоплювалися скачками на конях, гарно їздили верхи і
трималися в сідлі, крім мене. І в результаті цього я зібрав досить багато висловлень, що
стосуються коней. Один з моїх улюблених – «коні для скачок» («бути на коні»)» [4, с. 164].
Таким чином, Під зауважив, що він не вміє їздити верхи на коні і не бери участі в азартних
іграх, але він є шанувальником мови, фольклору і знавцем цього висловлення.
Інший приклад було знайдено на сторінка веб-сайту в Інтернеті приблизно з таким же
значенням: «Мені дали роботу в управління статистики, що мені, особисто, вважається
надзвичайно нудною. Але я маю досвід з математики і люблю працювати з цифрами.
Я повинен робити цю роботу добре, кваліфіковано. Як кажуть – «бути на коні».
Таким чином висловлення «Horses for courses» («коні для скачок (для своєї діяльності)»,
тобто «бути на коні» має два значення, а саме – гарно сидіти в сідлі, тобто вміти управляти
конем, брати участь у скачках, а зворотній бік з тіньовий підтекст – мати успіх у професійній
діяльності, бути висококваліфікованим спеціалістом, майстром відповідного фаху.
Розглянемо англомовне висловлення «If you pay peanuts, you get monkeys» («Платиш
горіхами (арахісом), отримуєш мавп»). З’ясуємо походження цього висловлення, що
допоможе краще зрозуміти його повноцінний смисл і тіньовий бік вживання у мовленні.
Арахіс відноситься до олійних культур сімейства бобових, щоб сформувати боби, квіти
арахісу опускають у землю, де вони перетворюються у плоди. Це насіння має форму
твердого горіха, який зазвичай їдять мавпи, і він символізує дуже невелику суму грошей.
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Виплачувати платню арахісом означає платити мізерну платню працівникам підприємства.
Щодо мавпи, то це невелика тварина, яка живе на деревах у тропічних лісах і зазвичай,
передбачає дурість, але вона дуже полюбляє їсти саме ці горішки – арахіс.
Наведемо приклад із автентичної літератури, де головна героїня Кріс (Chris) підкреслює,
що її улюбленим виразом є: «Платиш арахісом, отримуєш мавп», – це означає, що чим менше
платні отримуєш за послугу, тим вона гіршої якості. У розмові із подругою Кріс зізнається: «Я
мушу сказати своєму керівнику, що він дуже мало платить мені за роботу, але я не наважуюсь
йому про це повідомити [4, с. 164]». Це висловлення вживається в англійській та
американській літературі, щоб висвітлити, що люди працюють наполегливо і кваліфіковано,
але іноді бояться сказати правду своєму керівнику, який платить мізерну зарплату, бо він
жадібний і скупий. Можливо, вони не хочуть вимагати більшої платні, оскільки відчувають
прогалини у своїх знаннях, і не впевненні у своїх здібностях і кваліфікації. Натомість, це
висловлення вказує на виконання послуг, якщо послугу здійснено некваліфіковано, тоді і
сплачено менше. Якщо на виробництві працюють некомпетентні та некваліфіковані
працівники, тому його керівництво не оцінює роботу своїх спеціалістів належним чином.
Фахівці, які оцінюють свої знання, уміння, навички на вищий рівень, зазвичай змінюють місце
роботи, навіть їдуть до інших міст, щоб отримати вищу зарплату [5].
Таким чином, ми з’ясували, що висловлення «платиш арахісом, отримуєте мавп»
переважно вживається з негативне значення, щоб закликати керівників підприємств платити
працівникам вищу заробітну плату за гарно виконану роботу і висміяти тих, хто платить
гроші своїм підлеглим за високий рівень знань, умінь, навичок у професійній діяльності. Цей
вислів широко розповсюджений у Великобританії, де його вживають із тіньовим смислом,
щоб висміяти мізерну платню, отриману фахівцем за професійно виконану роботу.
Цікавим є висловлення «Why have a dog and bark yourself?» («Чому маєш собаку і
гавкаєш сам?»), що вживають у мовленні з метою підкреслити, що фахова і обізнана людина
у свої справі, використовує інших для виконання поставленого завдання. Натомість, навіщо
витрачати свої сили і час, коли можна попросити товариша, подругу, ще когось, хто це
зробить і, навіть трохи краще. Скористаємося прикладом з автентичної літератури, що вказує
саме на основне значення цього висловлення. Головна героїня Лінн (Lynn) зазначає, що це її
улюблене висловлення, вона запозичила його у матері і вживає у своїй розмові, діяльності,
оскільки не дуже трудолюбива людина. Лінн повідомляє, що має на підприємстві
працівників, яких може попросити про послугу. У її на виробництві склалась ситуація, що
терміново потрібно подати оголошення щодо розпродажу товарів, термін дії яких скоро
завершується. На прохання виконати потрібну справу вона відповіла: – «Нехай Кейт (Kate)
напише це оголошення». Надивлячись на те, що Лінн працює у відділі реклами, але вона
звернулась до подруги виконати завдання. Це висловлення «Чому маєш собаку і гавкаєш
сам?» має і тіньовий бік у спілкуванні. Так, наприклад, хлопець Кейт фантастичний кухар,
але дівчина часто готує сама, тому її запитують: «Чому ти сама готуєш?». Наразі вона
відповідає: «Чому маєш собаку і гавкаєш сама»[4, с. 164]. Цей приклад висвітлює те, що
дівчина Кейт, можливо і не дуже добре готує, порівнюючи її здібності із хлопцем-кухаром,
але вона хоче справу виконати самостійно і не турбувати інших, бо їй подобається готувати і
вона не полюбляє просити про допомогу.
Наступні приклади, що взято на сторінках веб-сайтів Інтернету висвітлюють приблизно
теж саме значення. У барі відпочивала компанія молодих людей і одна дівчина хотіла
віднести посуд, але їй заперечили: «Просто залиште келихи на столі – співробітники бару їх
заберуть. Зрештою, «Чому маєш собаку і гавкаєш сам?»; Еллен (Ellen) розповідає своїй
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подрузі: «Прибиральниця кожного вівторка прибирає у мене в квартирі, зокрема витирає
пил, миє підлогу, але я завжди її перемиваю. Джейн (Jane): «Не будь дурною, Еллен. «Чому
маєш собаку і гавкаєш сама?» [6].
Таким чином, висловлювання «Чому маєш собаку і гавкаєш сам?» широко
використовується в усному мовленні, зокрема у розмовах між керівниками, які можуть
виконувати роботу самостійно і кваліфіковано, але доручають її виконання своїм підлеглим
працівникам, не тому, що бракує у них часу, а тому, що не дуже полюбляють працювати.
Інший бік цього висловлення вказує на роботу обслуговуючого персоналу, зокрема прислуг.
Символ собака характеризує кваліфікованого і знаючого фахівця, такого, що вже «з’їв
собаку» і має невичерпний досвід у професійній діяльності.
Висловлення «Let’s cross that bridge when we come in» («Перейдемо той місток, коли до
його підійдемо») не дуже вживається британцями у розмові, проте люди не носії англійської
мови у захваті від його значення. Це висловлення вживають, щоб застерегти, що не варто
планувати заздалегідь виконання дії, коли важко передбачити її результат. Саме слова
Клавдії (Claudia) підкреслюють таке значення: «Ну, простіше кажучи, вам не варто
хвилюватися про стан справи, виконання дії якої не можете передбачити у майбутньому»
[4, с. 164]. Наведемо кілька прикладів, що підкреслюють таке тлумачення і вказують на
застереження та непередбачений результат подій у майбутньому.
Молоде подружжя зібралось у подорож. Красивий і витончений юнак Алан (Alan) запитує:
«Де ми зупинимось сьогодні ввечері?» Його супутниця Джейн (Jane)поважно і дотепно
відповідає: «У наступному місті». Алан: «Що будемо робити, якщо не буде місць у готелі і вони
будуть перенаповнені?» Джейн: «Перейдемо той місток, коли до його підійдемо» [7].
У відділку поліції не можуть відкрити кримінальну справу із-за відсутності доказів і
молодий офіцер, що проходить практику Мартін (Martin) запитує: «Я гадаю, якщо дійсно
з’явиться більше доказів, нам, можливо, доведеться розглянути питання про повторне
відкриття справи, чи не так?», – «Ну, ну», – відповідає досвідчений полковник Кроуфорд
(Crawford), – «Перейдемо той місток, коли до його підійдемо».
Підліток-хлопчик запитує у мами: «Чи зможу я стати солдатом, коли виросту?» Мама
відповідає: «Перейдемо той місток, коли до його підійдемо» [7].
Таким чином, висловлювання «Перейдемо той місток, коли до його підійдемо»
вживається, щоб підкреслити думку, яка висвітлює смисл, що не все можна планувати
заздалегідь, особливо ті справи, події, результат яких важко передбачити у майбутньому.
Це висловлення вживають викладачі протягом навчального процесу, коли вони
добирають навчальний матеріал, адаптують його, намагаються доступно пояснити і донести
потрібну інформацію до розуміння студентів, але молоді люди не завжди прикладають свої
зусилля, щоб вивчити його або вчасно виконати завдання. Таким чином викладачі говорять:
«Перейдемо той місток, коли до його підійдемо», тобто дочекаємося семінарських занять,
сесії, коли студенти прикладуть свої зусилля, щоб опанувати навчальним матеріалом і дати
ґрунтовну відповідь на поставлені завдання.
Заслуговує на увагу висловлення «If you fly with crows, you’ll get shot with the crows»
(«Якщо летиш з воронами, будеш застрелений з воронами»), що часто вживається у
спілкуванні і підкреслює високий рівень ризику, небезпеки або ймовірність вигоди,
винагороди. Це висловлення застерігає, що потрібно вчасно зупинитись, переосмислити свої
поступки, якщо потрапили до нехорошої компанії. Вважливо вибрати компанію людей, які
дотримуються принципів чесності, доброти, справедливості. Таким чином, вибір компанії і
друзів – це дуже важливо, бо йдучи разом із хорошими людьми, ми намагаємося рівнятися на
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них, переймаємо манери спілкування і поведінки. Найбільша проблема молоді в тому, що
студенти не дуже полюбляють прислухатися до критики, а намагаються відстоювати власну
думку, йдучи за більшістю однолітків. І в наслідок цього, зокрема невдало вибору компанії,
потрапляють до групи людей із поганими манерами. Їм подобається бути серед «крутих»
хлопців та дівчат і вони в захваті від спілкування з ними, задоволені, але з часом розуміють,
що спілкування з такими друзями призводить до грубого і неадекватного впливу на них.
Проте, не так легко залишити таку компанію людей, тому і говорять: «Якщо летиш з
воронами, будеш застрелений з воронами».
Символ ворон вибрано тому, що – це міфічний птах, який символізує вітер, морок зла і
лиха, і водночас сонячне добро і мудрість. У англійській мові розрізняють цих птахів, зокрема
ворона (crow) і ворон (raven) тому, що ворон не є «чоловік ворони», а окремий вид птахів,
якому притаманні риси жіночої і чоловічої статі. Зазвичай, ворон живе зграями в лісах, степах,
горах і пустелях, саме тому його вважають жителем глухих місць. Натомість, ворона (ворони)
заселяють всі дерева парків і будинків, часто б’ються і влаштовують гучні розборки.
Розглянувши деякі англомовні висловлення, варто звернути увагу на наші українські
приказки, прислів’я, які відображають характер носіїв мови, їх етнічні особливості, історію
країни та її народу. Це допомагає українцям відчути подих власної долі, історію розвитку мови,
за допомогою якої можна вживати висловлення, висловлюватися на різні теми, вести розмову,
передати колорит народу і нації. Українські висловлення мелодійні, вони вишиті різнобарвними
кольорами: цвітом вишні та яблуні, маргариток і калини. Найпоширеніші з них вживаються у
навчальному процесі, щоб підкреслити статус викладача та студентів, зокрема обдарованих
дітей, обов’язки педагогів і зобов’язання молодих людей, а також відношення до викладання і
вивчення навчальної дисципліни та опанування навчальним матеріалом.
Розглянемо одне з найпоширеніших серед викладачів і студентів: «Назвався грибом –
стрибай до кошика» вживається як у повсякденному мовленні, так і в навчальному процесі.
Основний смисл цього висловлення підкреслює реальну занятість людей у суспільстві,
зокрема збирання грибів та приготування смачних страв. У навчальному процесі його
вживають, з одного боку, щоб висвітлити роль викладача, його педагогічну діяльність,
зокрема вміння викладати і пояснити навчальний матеріал, а з іншого – ґрунтовне
опанування обдарованими дітьми навчальною інформацією. Якщо обрано професію вчителя,
значить потрібно гарно навчати молодь, обрано професію лікаря – професійно лікувати
хворих, а студентам ґрунтовно опановувати навчальним матеріалом, бо вони саме ті «гриби»,
хто повинен зануритися в інформаційний потік – стрибнути до кошика знань.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищезазначені англомовні висловлення, варто
виокремити їх важливу роль у формуванні і розвитку мовленнєвих навичок обдарованих
дітей, бо вони збагачують будь-яку мову, сприяють розвитку комунікативних навичок,
розвивають і формують думки молодих людей. Висловлення вживаються для вираження
думок, приховування витонченого смислу, зокрема, щоб замінити думку і переосмислити її
важливість, досягати взаєморозуміння у спілкуванні. Висловлення, зокрема англомовні,
мотивують обдарованих дітей до ґрунтовного опанування навчальним матеріалом з
навчальної дисципліни, творчого мислення, переосмислення інформації, зокрема розуміння
основного і тіньового їхнього смислу.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ Й ОСОБИСТОСТІ
НА ЗАНЯТТЯХ В ШКІЛЬНІЙ МАЙСТЕРНІ
Анотація. У статті розглянуто проблему громадського і національно-патріотичного
виховання в позаурочній роботі з трудового навчання як найважливішого напрямку процесу
формування особистості школяра.
The article considers the problem of public and national-patriotic education in
extracurricular work on labor training as the most important direction of the process of forming the
student’s personality.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що система
освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі формування
інтересів та потреб, громадського світогляду, виявлення її задатків і здібностей, оволодіння
засобами практичної та пізнавальної діяльності і навичок самостійного наукового пізнання.
Ці завдання реалізовуються в школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема
трудового навчання в шкільній майстерні.
Із практики відомо, що інформаційне навантаження школярів з різних предметів досить
велике. Це знижує в учнів пізнавальний інтерес, у той час ефективність навчального процесу
залежить від активності школярів під час засвоєння матеріалу, від роботи їх мислення,
пам’яті, уяви, інтересу. Важлива роль у вихованні здобувачів освіти, розвитку творчих
здібностей, поглибленні їхніх знань належить спеціально організованій виховній роботі поза
уроками, після навчального часу і уроків – позаурочній роботі.
Позаурочна робота - різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення
інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи.
Завдання позаурочної роботи:
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– закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання,

застосування їх на практиці;

– розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового

світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти;

– формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту,

виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів;

– організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;
– поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

На сучасному етапі навчання вчитель перестає бути основним джерелом інформації.
Натомість зростає його роль в активізації пізнавальної діяльності учнів. Лише на уроках її
активізувати неможливо, тому необхідно підтримувати активність учнів у позакласній
роботі, скеровувати на поглиблене засвоювання трудових навичок під час занять в
позаурочних гуртках, на позаурочних заходах з трудового навчання в шкільній майстерні.
Виховний вплив на сучасну молодь здійснюється через доктрину національнопатріотичного та громадського виховання. Як зазначав В.О.Сухомлинський, патріотизм
пов’язаний з освіченістю, естетичною й емоційною культурою, творчою працею. Виховання
патріотичної свідомості, громадськості почуттів і переконань неможливо відокремити від
складного цілісного процесу формування особистості (7, с.132). Актуальність патріотичного
виховання набуває в нашому сучасному суспільстві особливого значення в силу таких
причин: соціально-демографічні зміни, кризові явища, існування загрози територіальної
цілісності. Виховати патріотично налаштовану особистість представляється можливим за
умови створення власної системи національної освіти, в якій питання виховання та навчання
ґрунтуються на ідеях української історії, багатої культури, звичаях народу та глибокому
знанні рідної мови, літератури, поваги до національних народних символів.
Для цього було вивчено наукову літературу, яка свідчить, що ідея патріотизму завжди
була в центрі уваги, що пояснюється її значущістю у становленні особистості громадянинапатріота країни.
Дана проблема завжди посідала провідне місце в історичній, філософській та
педагогічній науках. Вже у Платона було міркування про те, що батьківщина дорожче
батьків. У більш розробленому вигляді любов до Батьківщини як вища цінність
розглядається у таких мислителів, як Ю. Крижанич, Ж. Руссо, І. Фіхте. Сутність патріотизму
розкрито в працях Г. Ващенка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського та ін. Нові
підходи щодо національно-патріотичного виховання можна знайти у працях П. Щербаня,
К. Чорної, Ю. Руденка, П. Кононенка, М. Стельмаха. Софія Русова завжди наголошувала на
особливій ролі патріотичного виховання: «…виховати правдивих громадян, тобто людей, які
в кожну потрібну хвилю готові все своє офірувати на досягнення здобутку – чи то буде мета
наукова, чи політична, чи виключно суспільна» (6, с. 161-162).
У поясненні змісту і методів патріотичного виховання значний внесок зробили
педагоги А. Макаренко та В. Сухомлинський. А. Макаренко говорив, що патріотичне
виховання є головною складовою цілісної системи виховання молодої людини (6, с.162).
В. Сухомлинський наполягав на тому, що патріотичне виховання доцільно здійснювати на
національних цінностях: любові до рідної землі, народу й Батьківщини, до мови та культури
(7, с. 256-260).
Метою статті є узагальнення досвіду роботи вчителя трудового навчання в позаурочній
роботі, яка орієнтована на виховання національно свідомого громадянина України.
Відповідно до мети сформулюємо завдання, які мають бути вирішені.
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1. Описати різних форми і види позаурочної роботи з трудового навчання.
2. Встановити зв’язок між методами музейної педагогіки, що використовує педагог і
патріотичним вихованням школярів.
3. Довести, що проєктна технологія є провідною для сучасного педагога у вирішенні
виховних завдань сьогодення.
Об’єкт дослідження – аналіз проблеми громадського і національно-патріотичного
виховання в позаурочній роботі з трудового навчання як найважливішого напрямку процесу
формування особистості школяра.
Предмет – визначання форм і методів, технологій роботи, що забезпечать формування
національної свідомості особистості школяра в шкільній майстерні.
Для отримання необхідних умов досягнення поставленої в роботі мети було
використано метод педагогічного проєктування та деякі методи та прийоми музейної
педагогіки.
Форми і методи патріотичного та громадського виховання в шкільній майстерні
Ефективним шляхом забезпечення формування національної свідомості школярів є
створення педагогом сприятливого освітнього середовища позаурочної роботи, яке
ґрунтується на українській національній культурі. Провідним напрямком було обрано
створення багатоступеневої системи музейної освіти.
Почали ми її на заняттях в індивідуальній формі позакласної роботи з обдарованими
дітьми, які приймають участь у олімпіадах з трудового навчання, створюючи міні-музеї,
тематичні експозиції, музеї одного образа. Робота проходить поетапно.
І етап. Окремі картини з різьблення деревини на теми із історії героїчної боротьби
українців за волю та свободу: «Воїн Київської дружини», «Татаро - монгольська навала»,
«Монах – літописець». Сюжети цих картин було навіяно літературними творами з історії
України, що забезпечило взаємозв’язок з іншими шкільними предметами: історія, художня
література, образотворче мистецтво.
ІІ етап. Музей макетів українських музичних інструментів, дитячих інструментівіграшок, набір дитячих музичних інструментів для оркестру дошкільників. На цьому етапі
використано групову форму позакласної роботи – клуб із відносно постійним складом
учасників, об’єднаних спільними інтересами.
ІІІ етап. Музейна експозиція масок українських дніпровських козаків. Виготовлення
масок українських героїв-захисників свідчить про значну увагу у виховному процесі до
формування політичної культури, поваги до законів у школярів, тому що вони привчаються
зберігати національні досягнення - відважну любов козаків до Батьківщини.
ІV етап. Проєкт «Створимо музей руками дітей» - масова форма позакласної роботи,
який було втілено для організації співпраці з дошкільним навчальним закладом. Проєкт
розраховано на більш глибоке засвоєння практичних і теоретичних навичок при
виготовленні виробів з деревини, різьблення. Він орієнтований на дітей, які вже набули
навички роботи з художньої обробки деревини. Засвоївши метод конструювання з деревини,
учні згодом зможуть робити проєкти деяких власних меблів, садибних будинків. Знайомство
з історією та кресленням музичних інструментів через Інтернет - джерела полегшить
сприйняття наук: культурології, мистецтвознавства, естетики, дизайну, WEB-дизайну.
Створення макетів може стати у подальшому одним з найцікавіших складових самостійної
пошуково - дослідницької діяльності учнів.
Навчальна програма проєкту реалізується на заняттях в шкільний майстерні і
спрямована на вихованців віком 11-15 років. Запропонований проєкт є складовою частиною
проєктної діяльності в позаурочній роботі з трудового навчання школярів. Діти, які
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навчалися різьбленню на уроках труда, отримали певних навичок та вмінь, опанували
програмні технології роботи з деревиною. Також вони познайомились на уроках мистецтва у
розділі «Музична культура» з інструментами Київській Русі, українськими народними
інструментами та інструментами симфонічного і дитячого оркестрів.
Як результат роботи за проєктом у школі було створено музейну експозицію для учнів
не тільки опорного закладу загальної середньої освіти, а й для всіх мешканців селища: дітей і
дорослих.
V етап. Психолого-педагогічний проєкт «Патріотичний триптих», який створено з
метою вирішення проблеми модернізація навчально-виховного процесу в позаурочній роботі
з трудового навчання в умовах розвитку українського суспільства.
Виходячи з головної мети шкільної освіти та виховання, ми прагнемо створити умови
для творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей у вільний від навчання час,
підготовити підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні
якісно нових форм організації позашкільної діяльності підлітків, задовольнити їх освітні
проблеми шляхом залучення до дослідницьких, технічно-конструктивних, декоративноприкладних видів творчості.
В назві проєкту не випадково використано слово «триптих». Щоб створити цілісне
уявлення дітей про культурний шар ХVІІІ-ХІХ століть в Україні, вибрано образи трьох
велетнів національної спадщини: Григорія Сковороди, Лесі Українки, Тараса Шевченка. На
прикладі їх життя, яке було цілковито присвячено служінню Батьківщині, ми зможемо і
виховувати дітей, і знайомитись з національним музичним та художнім мистецтвом, і з
історією козацтва, і з поезією рідної природи.
Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з трудового
навчання – це процес, спрямований на мобілізацію вчителем зусиль учнів на досягнення
конкретної мети навчання, виховання та розвитку, стимулювання їх пізнавальної активності,
на подолання пасивності школярів, використання оптимальних форм і методів навчання.
Виховання та навчання, що ґрунтується на ідеях української історії, багатої культури,
звичаях народу та глибокому знанні рідної мови, літератури, поваги до національних
символів – є формування патріотично налаштованої особистості учня як свідомого
громадянина України.
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САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА УМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Анотація:у статті розглядається питання самоефективної особистості.
Самоефективність визначає вміння підвищувати резервні можливості особистості,
спрямовані на саморозвиток упродовж її життя. Досліджено,що вона є важливою
характеристикою Я-концепції особистості, стимулює її потребу у самовдосконаленні,
прагненні до успіху у різних сферах життєдіяльності та є психологічною умовою
ефективного
засвоєння
нових
практик.
Важливими
умовами
розгортання
самоефективності особистості у шкільному віці є прагнення до саморозвитку,
формування мотивації успіху, саморегуляції емоційного стану, рефлексивних та
прогностичних здібностей. Основними компонентами самоефективності є особистісний,
ціннісно-цільовий, мотиваційно-емоційний, рефлексивно-оціночний, прогностичний та
компонентпрагнення до самовдосконалення.
Ключові
слова;
самоефективність,
компоненти,
самовдосконалення,
життєдіяльність, Я-концепція,особистість.
Abstract: the article considers the issue of self-effective personality. Self-efficacy
determines the ability to increase the reserve capacity of the individual, aimed at selfdevelopment throughout his life. It has been studied that it is an important characteristic of the
self-concept of personality, stimulates its need for self-improvement, the pursuit of success in
various spheres of life and is a psychological condition for effective learning of new practices.
Important conditions for the development of self-efficacy of the individual at school age are the
desire for self-development, the formation of motivation for success, self-regulation of emotional
state, reflexive and prognostic abilities. The main components of self-efficacy are personal, valuetargeted, motivational-emotional, reflexive-evaluative, prognostic and component desire for selfimprovement.
Keywords; self-efficacy, components, self-improvement, vital activity, self-concept,
personality.
За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити,
ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному
середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.[3,10] Двадцяті роки ХХІ століття
визначаються суттєвими викликами як у глобальному, так і у національному вимірі. Саме
тому у системі сучасної освіти на перший план виходить проблема становлення та розвитку
самоефективної особистості, здатної власними силами, без сторонньої допомоги досягати
поставлених цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути успішною у різних видах
діяльності: освітній, професійній, спортивній, здоров’язбережувальній, соціально значимій
тощо. Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до
ризику та інновацій, - ось хто поведе українську економіку вперед.[3,14]
В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або «діти
тисячоліття», які народилися між 1990 і 2000 роками. Їхні погляди, спосіб життя
кардинально відрізняються від старших поколінь. Досить поглянути на організацію офісів
провідних технологічних корпорацій, щоб зрозуміти, на що орієнтується креативний
громадянин, який визначає обличчя сучасної економіки. Для нього немає чіткого
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розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Робота не обов’язково має бути
серйозною і нудною. Життя для нього – це постійне творення, гармонія між зароблянням
коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та розвагою. На підході покоління Z.
Сучасні діти значно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не обов’язково будуть
поділяти погляди старших. Яке життя вони оберуть сьогодні ? Якою б не була відповідь, ми
маємо запропонувати майбутнім поколінням школу, яка буде для них сучасною. Наскрізне
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні
закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової
української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових
проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять
можливості педагога.[3,11]
З урахуванням факторів, які впливають на процеси становлення самоефективної
особистості, має вибудовуватися сучасний освітній простір. Сучасний світ складний.
Обдарованій дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися
ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами здобувача, вони
формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті,
навчанні та праці. Ми, учителі, повинні формувати ключові компетентності – ті, яких кожен
потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної
інклюзії, що здатні забезпечити особисту реалізацію та успіх протягом усього життя.
Перед нами постає питання: «Що таке самоефективність? Чи може вона бути головною
умовою самореалізації обдарованої особистості?»
Як заначено у вікіпедії, самоефективність – це те, як людина оцінює власну
ефективність у конкретній діяльності, почуття власної компетентності. Поняття й концепцію
самоефективності запропонував і обґрунтував відомий американський учений А. Бандура. На
його погляд самоефективність впливає на форми поведінки, мотивацію, виникнення емоцій,
які сприяють або перешкоджають успішності діяльності. Зверніть увагу - може сприяти або
перешкоджати. Ми повинні спрямовувати роботу дитини так, щоб вона вірила в себе, вона
повинна бачити себе спроможною в дії, тобто усвідомлювати власну компетентність,
упевненість у своїй спроможності, вірити у можливість успішно виконати завдання. Тому що
очікування успіху приводить до того, що така особистість докладає більше зусиль для
виконання справи, ніж та, яка зазнала серйозних сумнівів у своїх можливостях. Як наслідок
такі уявлення про власну ефективність дають змогу досягнути кращого результату, сприяють
самоповазі. Учні, які вірять у свою здатність розв’язувати проблеми, виявляють більшу
наполегливість, зустрічаючись з перешкодами.
Психологи стверджують, що чим сильнішою є впевненість у своїх здібностях, тим
наполегливішою людина буде у своїй діяльності [2,4]. Я з цим погоджуюсь, бо є учні, які
не мають умотивованості, але мають великий внутрішній потенціал. Досвідчений учитель
завжди бачить такого учня, а це означає, якщо я бачу, то повинна діяти. Упевнена, що
самоефективність є рушієм для розвитку обдарованої дитини. Низька самоефективність,
тобто сумніви у власній компетентності, очікування невдачі суттєво зменшує
результативність діяльності, знижує самоповагу. Бандура стверджує, що ті, хто вважає себе
не здатним досягнути успіху, мають слабку мотивацію і не можуть побудувати ефективну
поведінку. Відсутність самоефективності може бути суттєвою перешкодою формування
соціальної компетентності та активності людини. Усе залежить від учителя, самої дитини,
сім’ї, освітнього простору. Сутність інноваційних змін, які можуть настати внаслідок
створення такого освітнього простору, полягає у формуванні самоефективності
особистості, що визначає судження про власну здатність самостійно, активно і
продуктивно здійснювати діяльність та досягати особистісно-значущого результату.
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Основними компонентами самоефективності є особистісний, ціннісно-цільовий,
мотиваційно-емоційний, рефлексивно-оціночний, прогностичний та компонент прагнення
до самовдосконалення. Особистісний компонент самоефективності ґрунтується на
суб’єктивних уявленнях про себе, елементах власного досвіду, потенціалах та ресурсах.[1]
Психологічні бар’єри, ірраціональні судження, відчуття страху та невпевненість негативно
впливають на рівень самоефективності та провокують зниження самооцінки дитини.
Ціннісно-цільовий компонент характеризує цінності, життєві смисли, плани, цілі.
Зрозумілі, значущі для особистості цілі активізують внутрішні та зовнішні ресурси,
сприяють готовності до розвитку. Мотиваційно-емоційний компонент самоефективності
включає мотиви і емоції, навички емоційної саморегуляції, ідентифікації з успішними
соціальними моделями. Саморегуляція посилює власну активність і самостійність та
сприяє розвитку стресостійкості та життєвої міцності людини. Рефлексивно-оціночний
компонент складається з аналізу та оцінки власного досвіду, реальності визначених цілей,
можливостей досягнення успіху, саморозвитку та самовдосконалення. Прогностичний
компонент дає змогу прогнозувати результати власних дій, попереджувати їх негативні
наслідки, ідентифікувати себе як людину, що ефективно і успішно досягає визначеної мети.
Прогноз майбутнього успіху або неуспіху впливає на емоційний стан та результативність
запланованої діяльності. Прагнення до самовдосконалення – це компонент, що визначає
спрямованість на власні зміни через активізацію мислення, волі, почуттів задля досягнення
визначених цілей.[1] Самоефективність у навчальній діяльності характеризується:
– вмінням вільно орієнтуватися в інформаційному і освітньому просторі;
– вмінням використовувати зовнішні і внутрішні ресурси для рішення навчальних задач;
– сприйняттям навчання і освіти як важливих життєвих цінностей, що сприяють
самореалізації особистості;
– високим рівнем розвитку компетентностей у вирішенні навчальних задач;
– розумінням задач власного розвитку;
– здатністю до ефективної самоорганізації і самоуправління власною освітньою траєкторією;
– здатністю до мотивації власної діяльності, самопідтримки;
– позитивною самооцінкою та ставленням до себе;
– готовністю навчатися впродовж життя.
Уже в цьому році мої діти взяли участь у ряді конкурсів міжнародного та
всеукраїнського рівня, отримали нагороди, бо намагаюся вмотивовувати їх, допомагаю
повірити в себе, створюю всі умови для розвитку їх обдарованості. Усе це залежить не тільки
від особистої компетентності обдарованої дитини, а й від інших факторів: умови, освітній
простір, від того, що говорять про особистість, від того, як підтримує сім’я, які навички
поведінки має дитина, досвід, який емоційний стан у здобувача освіти. [ 6]
Отже, самоефективність є головною умовою самореалізації обдарованої особистості.
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СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:
ВИКЛИКИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті проаналізовано сутність феномену національної безпеки,
досліджено концептуальні основи та понятійно-категоріальний апарат проблеми
забезпечення безпеки України, розглянуто методи досягнення захищеності, які зумовлені
конкретною культурно-історичною ситуацією, способом життя людей, їх світобаченням.
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безпеки, суверенітет, держава, загроза, виклик, система міжнародних відносин.
Abstract The article analyzes the essentiality of national security, and investigates what
conceptual basis and the attestational-categorial apparatus may be used to insure the security of
Ukraine.
Key words national security, economic security, globalization, security concept, sovereignty,
state, threat, challenge, system of international relations.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. Проблема розкриття сутності поняття національної безпеки
пов’язана з тим, що у наукових джерелах використовуються різні за змістом трактування
безпеки та особливостей її забезпечення в умовах глобального світу. Лише ефективна
система забезпечення національних інтересів держави в сучасних умовах може стати
передумовою підвищення якості життя населення та розвитку особистості, стійкості
соціально-економічного розвитку, воєнно-політичної стабільності та територіальної
цілісності, нівелювати вплив внутрішніх та зовнішніх загроз в умовах глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань національної безпеки, умов її
підтримки і забезпечення в умовах трансформаційних перетворень присвячено праці таких
вчених, як О. Білорус, І. Бінько, А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Губський, Я. Жаліло, Д. Лук’яненко,
А. Мазаракі, В. Мунтіян, Ю. Макогон, В. Новицький, Ю. Пахомов. Це питання вивчали такі
вітчизняні дослідники, як Дзьобань О. П, Ліпкан В. А, Нижник Н. Р., Петрів І, Пилипчук В, І.
Оніщенко, С. Жук, С. Мосов, П. Пригунов, М. Сунгуровський, О. Мельник та ін .
Мета статті – розглянути концептуальні основи та понятійно-категоріальний апарат
безпеки, провести розвідку еволюції сутності поняття «національна безпека» в умовах
глобалізації. Завдання: проаналізувати еволюцію поняття «національна безпека», з’ясувати
вплив глобалізації на економічну безпеку держав, запропонувати основні напрямки
забезпечення безпеки національної економічної системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток світової економіки в ХХІ ст.
постійно супроводжується складними та суперечливими процесами трансформацій
геополітичного та геоекономічного простору, збільшується кількість глобальних проблем,
які впливають на сталий розвиток людства і безпеку [1].
Безпека є одним із життєвих пріоритетів будь-якої живої істоти. Потреба в безпеці – це
первинна соціальна потреба людини. Саме механізм реалізації безпеки людей (способи
сприйняття загроз и засоби забезпечення захищеності) визначає межу, яка відділяє соціальне
від біологічного, й визначає безпеку в суспільстві як соціально-економічне явище.
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Розглянемо еволюцію категорії «безпека». З моменту виникнення поняття «власність»
постало питання про забезпечення її захисту, передовсім у контексті особистої та
національної безпеки. Вперше сам термін «безпека» (відповідно до словника Робера) почав
уживатися з 1190 року й означав спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною
від будь-якої небезпеки [7].
У період античності (Демокріт (V століття до н.е.); Арістотель (384 - 322 до н. е.);
Платон (428 - 348 до н. е.)) безпека розглядалась у взаємозв’язку з державою, а перші ознаки
економічної безпеки проявлялися в усвідомленні необхідності розподілу праці, захисту
приватного майна та формуванні середнього класу як рушійного механізму вирішення
соціальних конфліктів.
За часів Римської імперії основою безпеки вважалось право. Воно мало бути офіційно
затвердженим та врегульовувати всі соціально-економічні відносини у суспільстві. На
теренах сучасної України в слов’янському суспільстві категорія «безпека» з’явилася у
середині XV ст. як реакція на загарбницькі посягання Золотої Орди [5].
У XVII – XVIII ст. набуває поширення наукова думка про те, що держава має своєю
головною метою забезпечення добробуту і безпеки. З філософської точки зору в період
становлення капіталізму позиції безпеки будувалися на основі ідей «природного права».
Англійський філософ Ф. Бекон першим безпосередньо звернувся до проблем безпеки, зробив
спробу поєднати безпеку індивіда і суспільного цілого. З системних позицій першим
проаналізував проблеми безпеки і виживання держави, суспільства та окремого індивіда в
контексті їх взаємодії, автор теорії «суспільного договору» англійський філософ-матеріаліст
Т. Гоббс. У запропонованій ним теорії «суспільного договору» поняттю безпеки відводиться
центральне місце. Саме страх перед небезпеками об’єднує людей в суспільство, спонукає їх
відмовлятися від прагнення до необмеженого самоствердження. Люди, піклуючись про свою
безпеку, делегують свою свободу абсолютній владі суверена, який зможе їм гарантувати
особисту недоторканність і безпеку. За думкою Т. Гоббса, пошук безпечних умов розвитку і
життєдіяльності суспільства обумовлює прогрес цивілізації [5].
Дж. Локк відмічав, що особистість може стати злою чи доброю внаслідок впливу
зовнішнього середовища на природу людини, накопиченого їм досвіду. «Суспільний
договір», за Дж. Локком, дійсно укладається для забезпечення безпеки. Але держава може
сама стати джерелом небезпеки для громадян, якщо вона перестане гарантувати безпеку.
Громадяне повинні мати можливість і право забезпечити свій захист від таких дій держави, і,
таким чином, гарантувати собі найважливіші права. Безумовною цінністю є не стільки
безпека, як особиста, індивідуальна свобода. Саму тому державна влада не повинна бути
зосереджена в одних руках, а поняття безпеки логічно пов’язується з необхідністю розподілу
влади на законодавчу, виконавчу та судову. Таким чином, безпека індивіда не тільки
ототожнюється з безпекою суспільства, а й досягається за допомогою застосування певних
правових механізмів [5].
Дослідження сутності безпеки мало подальший розвиток в ліберальних теоріях та
практиці західноєвропейської демократії. Г. Гегель здійснів аналіз проблеми безпеки
індивіда, держави і майна. Він віддав пріоритет безпеці держави, бо її забезпечення гарантує
безпеку індивіда і майна [5].
Теорія «суспільного договору» видатного французького мислителя Ж. -Ж. Руссо має
значні відмінності від поглядів Т. Гоббса та Дж. Локка. Він також визнавав, що суспільство
для забезпечення власної безпеки укладає суспільний договір, згідно якого влада над ним
переходить до держави. Але державна влада має ґрунтуватися на волі та свободі кожної
людини. Народ має право скинути владу, якщо цей договір не виконується, бо саме народ є
носієм і джерелом влади.
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Розв’язати проблему безпеки громадян у контексті пріоритету гуманітарних цінностей
пропонували соціальні філософи-утопісти. Наприклад, К. А. Сен-Сімон вважав, що безпеку
суспільства може забезпечити добровільна асоціація людей, які об’єднані плановою
організацією виробництва й обов’язком кожного працювати. Загальними рисами концепції
побудови безпечного суспільства К. А. де Сен-Сімон та Ш. Фур’є були прибічниками
ліквідації будь-якої соціальної ієрархії, а відтак запровадження тотальної рівності усіх
(необхідна ліквідація, зокрема, таких інститутів, як приватна власність, держава, сім’я) [5].
Значний вклад у розуміння поняття безпеки належить французькому соціологу та
філософу Д. Е. Дюркгейму. На його думку, визначальними елементами забезпечення безпеки
індивіда та суспільства мають слугувати соціальні норми, направлені на обмеження
егоїстичних устремлінь особи та на запобігання й врегулювання різного роду соціальних
конфліктів. Але директивно-нормативне регулювання поведінки індивідів має здійснюватися
не лише примусом, принципово важливим також є формування у суспільстві відповідних
ціннісних систем та ціннісних орієнтацій людини [5].
Цікаві уявлення про взаємозв’язок держави та безпеки можна виявити у філософії
постмодерну. Так, відомий французьких філософ, теоретик культури і історик М. П. Фуко
вважав, що державна влада – це влада, «очищена» від свавілля, яке повсякденно
зустрічається у стихії людської волі. Але таке «очищення» можливе тільки в тому випадку,
якщо розум здатний обмежити, визначити цю стихію, узяти її під свій контроль. Зі свого
боку, Ж. Бодрійяр називав сучасну епоху ерою гіперреальності, або епоху втрати реальності.
Влада сама займається виробництвом безпеки: починаючи від воєнної безпеки, захисту
охорони навколишнього середовища і закінчуючи безпекою на виробництві та страхуванням
життя. І М. Фуко і Ж. Бодрійяр бачать в такій еволюції поняття безпеки природний розвиток
логічних передумов, що містилися вже в теорії «суспільного договору». Такі погляди на
природу влади у представників філософії постмодерна зумовлюють й відповідні уявлення
про безпеку. На перший погляд сфера гарантій індивідуальної безпеки максимально
розширюється. Але водночас розширюється сфера контролю та можливостей влади,
обумовлених «турботою» про людину [5]. Внаслідок цього за певних умов така турбота
державної влади про безпеку своїх громадян може стати реальною загрозою для самих
громадян, особливо коли вказана турбота передбачає вихід за межі закону (прикладом тому є
так звана «система соціального кредиту» Китая [9].
Зауважимо, що економічна безпека є дуже важливої складової безпеки. Серед вчених
існує декілька точок зору щодо розуміння загроз існуванню національної економіки. Такі
загрози можуть створюватись «провалами ринку» (згідно Дж. М. Кейнса), «провалами
держави» (Е. Де Сото) всередіні країни, а також ініціюватись зарубіжними конкурентами (з
точку зору Ф. Ліста) [2].
В ХХ ст. посилився вплив економічної безпеки на розвиток людського потенціалу. Так,
американські психологи А. Маслоу та Х. Муррей зазначали, що при задоволенні головних
фізіологічних потреб необхідність у безпеці виникає як самостійне явище. В. Парето
розглядав безпеку суспільства як взаємозв’язок трьох складових елементів: політичної
стабільності, економічного процвітання, обороноздатності. Він виділив фактори, які
впливають на процес формування безпеки і надав кожному елементу питомої ваги для
кількісної оцінки безпекових факторів. Заслуговує на увагу погляд А. Богданова, який
визначав ступень безпеки социальної системи в контексті збереження або набуття нею стану
рівноваги. З його точки зору вища форма організованості (захищеності) – «триєдина
організація речей, людей та ідей» – є умовою та фактором забезпечення рівноваженності
системи. Порушення рівноваги системи може призвести до негативних або позитивних змін
у ній. Перше буде означає руйнування, друге – її розвиток [8].
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Вперше на офіційному рівні поняття «національна економічна безпека» було
використано у 1934 році президентом США Ф. Рузвельтом у посланні до нації. закон «Про
національну безпеку» був прийнятий Конгресом США у 1947 році.
Згідно Закона України «Про національну безпеку України»: «Національна безпека України захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного
ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» [4].
Статут ООН однієї з головних цілей створення та діяльності цієї організації визначає
об’єднання зусиль міжнародного співтовариства для підтримки безпеки. Водночас країниучасники ОБСЄ в статті 5 Заключного акту від 1 серпня 1975 р. зобов’язалися утримуватися від
будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію до такої міри, що виникне загроза щодо підтримки
безпеки. Таким чином, у даному випадку під безпекою розуміється деяка якість міжнародних
відносин, яка ставиться у залежність від того чи іншого рівня міждержавних правовідносин [3].
З кінця минулого століття проблеми безпеки почали розглядатися в контексті основних
постулатів теорії нелінійних процесів та теорії хаосу, синергетичної термінології. Було
описано спонтанний та непередбачуваний характер спрямованості небезпек, який
відбувається внаслідок тісної взаємодії складних процесів соціальної і природної
самоорганізації реальних об’єктів навколишнього світу. В кінцевому підсумку безпека має
розглядатися як специфічна властивість динамічних систем, як комплексний критерій оцінки
її якості та цілісності, який характеризує динаміку розвитку системи.
Сучасні уявлення про безпеку людини, суспільства, держави і міжнародної спільноти в
цілому ґрунтуються передусім на тому, що це досить складне соціально-політичного явище.
Воно відображає певні історічні уявлення про взаємовідносини індивіду, суспільства та
держави, акумулює в собі наслідки їх практичної багатогранної життєдіяльності,
накопичений історичний досвід, врешті-решт уподобання і культуру кожної людини
(індивіда), суспільства, держави, загалом - земної цивілізації [6].
Національна, міжнародна, глобальна безпека передбачають об’єднання та взаємодію як
цілісної системи усіх інститутів політичної, економічної, соціальної та гуманітарної сфер
життєдіяльності людини, суспільства, держави та міжнародних інституцій. Синергетичний
характер безпеки полягає в тому, що, це дозволяє створити системний ефект стійкого
суспільного розвитку. Безпечний і сталий розвиток соціальної системи можна розглядати як
особливу форму буття, яка може бути охарактеризована такими філософськими категоріями
як якість, кількість та структура.
В епоху глобалізації з’явився своєрідний феномен безпеки. Всеосяжний процес
глобалізації призводить конвергенції структур, культур і інститутів. Її поширення лібералізує
економічні відносини між державами, проникнення іноземного капіталу в різні країни та
виникнення додаткових економічних, енергетичних, екологічних та соціальних проблем
внаслідок цього. Інтенсифікація процесів економічного розвитку та перехід передових в
економічному відношенні країни до високих технологічних укладів обумовлює їх
проникнення у нових формах в країни, що розвиваються. Все більшим стає протиріччя між
економічною та політичною взаємозалежністю країн та народів, з однієї сторони, та
принципів державного суверенітету - з іншої.
Розглядаючи взаємозв’язок між глобалізацією й безпекою, можна виокремити критичні
сфери, в яких проблеми наслідків глобалізації межують з проблемами безпеки, а саме:
конфлікт цінностей; маргіналізація країн і регіонів; розпад політичних утворень і
виникнення «держав, що не відбулися»; технологічні прориви у створенні нових поколінь
озброєння із залученням новітніх технологій; неконтрольоване поширення звичайних
озброєнь та зброї масового ураження в конфліктні регіони; розвиток інформаційних
технологій і цифровізації економіки, здатних істотно впливати на стабільність держави;
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загострення локальних збройних конфліктів, які впливають на стан регіональної та
глобальної безпеки тощо.
Серед основних загроз національній безпеці, пов’язаних із поширенням COVID-19, є:
недостатній рівень фінансової підтримки у сфері охорони здоров’я; обмежений доступ до
медичних послуг; обмеження прав і свобод людини‚ у тому числі й «право на охорону
здоров’я»; збільшення кількості порушень санітарних правил і правових норм щодо
запобігання інфекційним хворобам; збільшення продажів контрафактної медичної продукції,
а також засобів індивідуального захисту; зростання правопорушень в інформаційній сфері
(кіберзлочинності); збільшення випадків домашнього насильства; низький рівень
ефективності управління з боку держави у сфері охорони здоров’я [3].
Послаблення ролі і значення держави як суверенного утворення можна спостерігати і в
рамках іншої тенденції світового розвитку - в міждержавних та міжрегіональних
інтеграційних процесах. Прикладом найбільш успішного, на наш погляд, інтеграційного
проекту є «Європейський союз», де країни крок за кроком передають частину своїх
суверенних прав наднаціональним органам управління на користь наддержавних структур.
Одним з факторів, що девальвує традиційний принцип непорушності державного
суверенітету, є гуманітарний чинник - такі цінності, як права людини, права громадянина,
права окремих етнічних груп і нації в цілому, а також процеси міграції населення.
Протилежним глобалізації та інтеграції процесом є процес регіоналізації та
фрагментації в окремих державах. Наслідком фрагментації за релігійною і культурною
ознакою може стати таке явище, як міжнародний тероризм.
Таким чином, відбувається трансформація ролі держави в сучасному світі.
Інформаційні, фінансові та інші процеси, пов’язані з глобалізацією, скорочують можливості
національних урядів по контролю за внутрішньополітичною ситуацією і управління нею.
Окремі держави, перебуваючи під дедалі більшим впливом ситуації на світовому ринку, в
певній мірі, втрачають суверенітет.
Також все більше непідконтрольними стають інформаційні потоки. Багато функцій, що
раніше виконувалися урядами, переходять до інститутів громадянського суспільства,
транснаціональним корпораціям. Національні та міжнародні неурядові політичні, економічні,
правозахисні, релігійні благодійні та інші організації мають зростаючий вплив на громадську
думку, формування політики, вироблення законів, самі виконують деякі владні функції, аж
до участі в діяльності комітетів і комісій ООН.
Висновки. Отже, в рамках дослідження феномену національної безпеки в епоху
глобалізації концепція національної та економічної безпеки України, на наш погляд, має
бути враховано:
1. Процес розвитку систем забезпечення безпеки, вдосконалення методів, способів і
механізмів моніторингу, виявлення потенційних небезпек і загроз, вироблення та реалізації
ефективної протидії всьому спектру існуючих і прогнозованих загроз має бути безперервним.
2. Комплексний підхід. Найбільший ефект досягається тоді, коли всі використовувані сили,
засоби і методи об’єднуються в єдиний, цілісний механізм - систему забезпечення безпеки.
3. Участь відповідних органів управління на різних рівнях, здійснення необхідних
правових, організаційних і технічних заходів.
4. Своєчасна розробка та введення в дію якісно нових концептуальних і нормативних
правових документів у сфері забезпечення безпеки країни.
Завдання до майбутньої економічної еліти України:
1) постійний моніторинг стану безпеки України та світових тенденцій;
2) вибір основної системи захисту та її елементів (об’єктів безпеки);
3) визначення основних завдань, мети і напрямів забезпечення безпеки України;
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4) розробка принципів забезпечення безпеки України;
5) визначення загального алгоритму забезпечення безпеки України;
6) формування структури системи забезпечення безпеки України та складу суб’єктів
забезпечення безпеки;
7) визначення рівнів управління і режимів функціонування системи забезпечення
безпеки України;
8) запровадження в закладах вищої освіти для майбутніх менеджерів дисциплін
безпекового напрямку, зокрема курсу «Економічна безпека».
Вважаємо, що це надасть можливість для випускників економічного профілю
підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, а також буде сприяти удосконаленню
підготовки майбутньої управлінської еліти України.
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У НАВЧАННІ
Анотація. У статті розкриваються суть та значення міжпредметних зв’язків як
поєднання у процесі навчання різних навчальних дисциплін, їх узгодження з метою глибокого
та якісного оволодіння навчальним матеріалом, використання його на практиці, розвитку
особистості учня та формування його цілісного погляду на світ. Розкрито переваги
застосування міжпредметних зв’язків у навчанні.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, навчання, учні, навчальні предмети, активність,
пізнання.
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Abstract. The article presents the essence and significance of interdisciplinary links. They are
considered to be combining different subjects in the learning process in order to master educational
material deeply and efficiently, use it practically, develop student’s personality and form his holistic view
of the world. The advantages of using interdisciplinary links in training have been revealed in the article.
Key words: interdisciplinary links, training, students, subjects, activity, cognition.
Цілісний науковий погляди на соціум і природу формується на основі поєднання,
синтезу знань багатьох наук, що виступає шляхом пізнання світу. З огляду на це цілісну
наукову систему знань в учнів можливо сформувати завдяки поєднанню знань з різних
навчальних дисциплін, що забезпечує різнобічне і цілісне пізнання життєвих явищ [8],
усвідомлення їх взаємозв’язку.
Міжпредметні зв’язки передбачають поєднання, зв’язки між різними навчальними
предметами, які встановлюються педагогом або учнем у процесі їхньої пізнавальної
діяльності з метою кращого, свідомого і більш глибокого оволодіння знаннями та більш
ефективного їх використання на практиці [1]. С. Гончаренко зазначає, що міжпредметні
зв’язки передбачають взаємне узгодження навчальних програм різних дисциплін, що
зумовлене системою наук та дидактичною метою [3]. У свою чергу, Н. Очеретяна вказує на
те, що міжпредметні зв’язки є багатоплановою системою, що забезпечує органічний зв’язок
навчальних предметів, визначає засоби впровадження цього зв’язків, розглядає послідовність
у вивченні тем і навчальних предметів у часі [8]. Міжпредметні зв’язки позначають
інтеграційні відносини між різними явищами, об’єктами і процесами реального життя і
відображаються у змісті, формах та методах навчання і виховання, виконуючи виховну,
розвивальну й освітню функції одночасно [10].
Відповідно, застосування міжпредметних зв’язків у навчанні передбачає
взаємопроникнення двох та більше навчальних предметів. Це означає не лише поєднання
їхніх певних частини, але й їх логічне об’єднання в єдине ціле, спільний підхід до їх розгляду
[7]. На сучасному етапі розвитку освіти міжпредметні зв’язки стали важливим принципом
навчання, а формою їх реалізації є інтегровані уроки [9].
Зараз педагоги усвідомлюють, що встановлення зв’язку між різними навчальними
предметами підвищує якість освітнього процесу, сприяє комплексному розв’язанню
різноманітних освітніх завдань завдяки узагальненню й систематизації знань, формуванню
загальнонавчальних умінь, активізації психічних процесів особистості та підвищенню її
активності в навчанні [6].
З огляду на це перевагами застосування міжпредметних зв’язків у навчанні є [2; 3; 4; 5; 7]:
• пожвавлення освітнього процесу, активізація навчально-пізнавальної діяльності
учнів під час уроків, створення умов для задоволення їхніх пізнавальних інтересів та потреб;
• комплексне вивчення певних об’єктів, процесів чи явищ з точки зору різних наук,
забезпечення системності знань, їх свідомого і міцного засвоєння;
• формування в учнів уміння встановлювати всебічні зв’язки між теоріями і
поняттями, які відображають існуючі відношення у природі;
• підвищення продуктивності перебігу психічних процесів учнів, розвиток творчого,
логічного, практичного мислення;
• якісне оволодіння дітьми пізнавальними методами, як-то: узагальнення,
абстрагування, аналогія, моделювання тощо;
• гармонійне поєднання теоретичної інформації та практичних умінь;
• оптимізація навчання, економія навчального часу;
• уникнення перевтоми учнів;
• формування в учнів цілісної картини світу, усвідомлення учнями єдності знань та
інформації;
229

• залучення дітей до різноманітних форм творчої діяльності, розвиток їхньої творчої
активності тощо.
Отже, міжпредметні зв’язки в навчанні передбачають гармонійне поєднання і
взаємопроникнення різних частин навчальних предметів. Ці зв’язки мають значний освітній
потенціал: вони сприяють формуванню світогляду дитини, її інтелектуальних здібностей,
пізнавальних процесів, психоемоційної сфери, духовних потреб, а також особистісних
якостей та культури.
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У статті проаналізовано важливість формування громадянської компетентності
молодших школярів як одного з пріоритетних напрямків сучасної української освіти.
Розглядаються дидактичні умови використання вправ посібників Ради Європи, вправ з
Тулбоксу в освітньому процесі.
Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, компетентнісно
орієнтована освіта й виховання.
The article analyzes the importance of forming the civic competence of Primary School
students as one of the priority areas of modern Ukrainian Education. The article considers the
didactic conditions for using exercises of the Council of Europe manuals and Tulbox exercises in
the educational process.
Keywords: competence, civic competence, competence-oriented education and upbringing.
Актуальність. Інтеграція України до європейської освітньої системи, впровадження
європейських стандартів, реформування та модернізація системи освіти України
викликають необхідність забезпечити нову якість освіти у формуванні свідомих, суспільно
активних громадян, здатних критично мислити, самостійно приймати рішення, логічно
обґрунтовувати свою позицію, брати участь у демократичних процесах у державі,
оцінювати ризики, розв’язувати складні задачі сьогодення.
Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і
соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
трудової діяльності та громадянської активності. Концепція Нової української школи
пропонує розвивати компетентності школярів для майбутнього життя у суспільстві. З цією
метою оновлено зміст освіти, поглиблена автономія вчителя.
Формування громадянської компетентності учнів є одним із пріоритетних напрямків
сучасної української освіти, про що свідчить Закон України «Про освіту», Концепція Нової
української школи, Новий державний стандарт загальної початкової освіти, Указ
Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019
№286/2019.
Громадянська компетентність займає важливе місце у структурі компетентностей
молодших школярів. Саме вона, як ключова, має міждисциплінарний характер і
спрямована на соціалізацію особистості, набуття навичок співжиття і співпраці в
суспільстві, дотримання соціальних норм і правил, пов’язана з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, усвідомленням рівних прав і можливостей, що
передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, повагу до прав
інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами
дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як
громадянина України.
Мета статті – розкрити практичні інструменти формування громадянської
компетентності школярів в умовах оновлення змісту освіти.
Основний виклад матеріалу. В основі терміну «компетентність» є вихідна основа
«compete», що означає «знати», «досягати», «вміти», «відповідати». Ці визначення, на
погляд Бахтєєвої С.С., висловлюють сутність соціальної компетентності у загальному
вигляді:
- «знати» - знання, необхідні для здійснення соціальних технологій; цінності, які
скеровують використання знань та вмінь;
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- «вміти» - означає не лише способи реалізації знань, а й вміння особистості вільного
та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і у зовнішній
соціальній дійсності;
- «досягати» - вміння здійснювати поставлені цілі в рамках закону, моралі, культури;
- «відповідати» - діяльність та поведінка особистості відповідають вимогам, які
висувають до особистості держава, соціум, родина, фах тощо. Така відповідальність
проявляється у вмінні особистості здійснювати свої обов’язки, права, повноваження на
відповідному соціальному та культурному рівнях.
Саме школа відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готові до
життя у демократичному суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими.
Сучасними українськими педагогами О. Пометун та І. Тараненко проаналізовано
концепції і тенденції громадянського виховання. Ними схвалено загальноєвропейське
бачення громадянськості та виділено шляхи її формування. Педагогічні основи
громадянського виховання в сучасних умовах розроблені в дослідженнях І. Беха, Н. Бібік,
М. Боришевського, В. Кременя та ін. Проблему громадянської компетентності школярів
розкрито у методичному посібнику В. Доміної «Формування громадянської компетентності
молодших школярів у контексті національно-патріотичного виховання», де представлено
теоретичні засади формування громадянської компетентності та запропоновано розробки
уроків і позакласних заходів [3].
Громадянське виховання в початковій школі має на меті формувати у дітей знання і
уявлення про українське суспільство, рідний край; розкрити на доступному рівні особливості
взаємодії людей у родині, в колективі, суспільстві; виховати в них позитивне особистісне
ставлення до цінностей і символів; виховати гуманну, соціально - активну, відповідальну
особистість. Самостійність, організованість, керування власною поведінкою та здатність до
прийняття рішень є суттєвою складовою особистості молодшого школяра, яка зумовлює
характер її соціальної активності, здатності до вироблення нових стратегій, життєдіяльності,
початкових елементів адаптації до соціально-економічних змін у суспільстві.
Виховати в учнів громадянську компетентність означає сформувати в них комплекс
особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та
спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. По-перше, це патріотична
самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність захищати державу,
підносити міжнародний авторитет. По-друге, повага до батьків, свого родоводу, традицій
та історії рідного народу. По-третє, дисциплінованість, працьовитість, творчість, почуття
дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. Ці та інші якості й
риси формуються в процесі засвоєння учнями духовних надбань рідного народу,
цілеспрямованого національного виховання.
Велике значення у формуванні громадянської компетентності молодших школярів
має впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та викладання таких
навчальних предметів, як «Людина і світ», «Навчаємося разом», української мови, читання.
За словами Кириленко С.В., «головна мета виховання українця для учасників проекту –
забезпечити розвиток суспільно активної молодої людини, яка поєднує компетентнісно
орієнтовану освіту й виховання, забезпечити розвиток інтелектуальної еліти, національнокультурної, духовно-моральної, активної та відповідальної особистості» [1].
Формуванню у школярів бажання і уміння вчитися, вихованню потреби і здатності до
навчання упродовж усього життя, виробленню умінь практичного і творчого застосування
здобутих знань, створенню передумов для успішного навчання дитини сприяє викладання
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предмета «Навчаємося разом». На уроках учні знайомляться з поняттям «життєва позиція»,
виокремлюють дві основні, протилежні за своєю суттю життєві позиції: позитивну й
негативну. У першому випадку учні обирають добрі вчинки, які приносять користь
суспільству та їм самим. А також звертають увагу на те, що дії людей можуть бути
руйнівними та завдавати шкоди як іншим, так і собі. Під час обговорення до проявів
негативної поведінки відносять хуліганські дії, сварки із заподіянням шкоди, а також
бездіяльність та байдужість у складних ситуаціях.
Формується визначення відповідальності, як важливої ознаки позитивної життєвої
позиції. Увага дітей зосереджується на тому, що відповідальність – це не тільки готовність
виконувати свої обіцянки і обов’язки. Людину можна назвати відповідальною, якщо вона:
1. готова виконувати всі свої обіцянки й обов’язки як найкраще;
2. завжди розуміє та передбачає наслідки своїх рішень або дій;
3. здатна повірити й усвідомити, що її успішність залежить тільки від неї, тому не
варто вигадувати виправдання свої невдачам;
4. уміє приймати рішення в складних ситуаціях не лише за себе, а й за тих, хто від неї
залежить.
Колективно та в парах учні виконують практичні вправи, складають «чарівні»
формули виконання обіцянок, дають поради Незнайкові та своїм однокласникам, які не
виконують свої обіцянки вчасно. Під час побудови усних та письмових висловлювань учні
користуються таким алгоритмом наведення аргументів:
1. Вислови свою думку (почни так: «Я вважаю, що…», «На мою думку..», або
«Переконаний, що..»).
2. Поясни, чому ти так уважаєш (почни так: «Я вважаю так, оскільки», «Це дійсно
так, тому, що…»).
3. Наведи приклад (почни так: «Наприклад,..», «Зокрема, ...»).
4. Узагальни свою думку (прочни так: «Отже, ..», «Таким чином, …»).
На уроці учні вчаться відкрито виражати свої почуття; усвідомлювати власну
унікальність; концентруватися на досягненні мети; адекватній реакції на критику;
установці на успіх; формують уміння бути «членом команди». Виконання вправи
«Найкраща дикторська група» сприяє формуванню умінь співпрацювати у групах змінного
складу, розподіляти обов’язки, вчитися робити припущення, оцінювати ризики, нести
відповідальність за свій виступ та виступ своєї групи.
Засобами читання художніх творів на уроках читання розкриваються взаємозв’язки
між людиною і соціумом, природою тощо; що сприяє вихованню в дитині кращих
моральних якостей: доброти, щирості, гуманності, милосердя, чесності, справедливості,
гідності, цілеспрямованості, прагнення зробити свій внесок у справу.
Потужний потенціал відіграє вивчення предмета «Людина і світ», головна мета
якого – створення умов для ефективної соціалізації, особистісної зрілості та життєвої
компетентності дитини. Виконуючи завдання, діти усвідомлюють унікальність території
своєї Батьківщини, розуміють, що замало просто жити на певній території і любуватися
красою її краєвидів, а потрібно щодня дбати про неї, бути активним і свідомим патріотом,
громадянином. Під час вивчення в 4 класі теми «Європейський Союз» учні замислюються
над питаннями партнерських стосунків: «Чим вигідна співпраця різних країн?», «Які
відносини з країнами Європи прагнуть побудувати українці?». Цікавими та корисними для
молодших школярів є теми «Україна – європейська держава», «Пам’ятки історії та
культури України», «Адміністративна карта України», «Подорожуємо світом», «Пам’ятки
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історії та культури Європи». Учні «заочно» знайомляться з різноманіттям й багатством
культур, вчаться цінувати власну культуру. Вивчення вищезазначених тем ставить
молодших школярів перед проблемами: «Які риси характеру допомагають українцям
долати труднощі?», «Чому пам’ятки історії та культури потрібно оберігати від руйнування
й пограбування?», «Якої шкоди завдає природі діяльність браконьєрів?». На кожному уроці
учні виконують творче завдання – допомагають укладачам довідника «Подорожуємо
світом» написати сторінку про країни світу. Такий вид завдання формує в учнів уміння
користуватися різними джерелами інформації, картою; робити висновки, базуючись на
аналізі інформації.
Вихованню свідомого патріотизму та активного громадянства, забезпеченню прав
дитини й демократизації стосунків, формуванню національного світогляду і свідомості
сприяють проведення виховних годин та годин спілкування «Що таке патріотизм», «Ми –
патріоти України», «Жити – Батьківщині служити», «Українська мова – рідна мова моєї
землі» та ін. Надзвичайного значення набувають афірмації, установки на духовне піднесення,
узгодження особистих, національних і суспільних інтересів, виховання гідності.
Важливим інструментом у формуванні громадянської компетентності дітей є
інноваційна діяльність. Заслуговує на увагу впровадження технологій критичного
мислення, інтерактивних, інформаційно-комунікативних та проектних технологій.
Використання різноманітних форм та методів роботи сприяють вихованню відповідальних
громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на
користь іншим людям і суспільству. Молодші школярі із задоволенням беруть участь в
мозкових штурмах, рольових іграх, дискусіях, диспутах, роботі над висловами видатних
людей, прислів’ями.
Матеріали посібників з української мови, з якими працюють молодші школярі,
орієнтовані на формування в учнів власної ідентичності й готовності до змін через
вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття та
розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії і співпраці через обмірковування
прийнятих у класі та школі соціальних норм, активну участь у житті цих спільнот та
усвідомлення відповідальності за свої вчинки.
Потужним потенціалом у формуванні в учнів громадянської компетентності є
долучення до Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа».
Участь у тренінгах, онлайн-зустрічах, онлайн-конференціях, майстер-класах, використання
посібників Ради Європи, вправ з Тулбоксу в освітньому процесі дає можливість
впроваджувати сучасні практичні інструменти для розвитку громадянських та соціальних
компетентностей молодших школярів. Освіта для демократичного громадянства й освіта з
прав людини покликані навчити, як жити разом, поважаючи одне одного у
багатоманітному демократичному суспільстві, знати і розуміти свої права та брати активну
участь у прийнятті рішень, які нас стосуються.
Вправа «Які ми?» покликана представити кожну особистість у вигляді єдиної і
неповторної квітки з різноманітними рисами характеру, підкреслити найкращі риси
особистості та допомогти створити на наступному уроці дружній шарж про себе або про
свого однокласника. Виконання вправи допомагає усвідомити, що спільні чи відмінні риси,
кожна квітка неповторна, так само і кожна людина є унікальною особистістю. Важливим є
рефлексія за результатами проведення вправи: «На скільки легко чи важко було виділити
сім найбільш значущих рис вашої особистості? Що ви дізналися про себе? Про інших?
Наскільки були здивовані результатами знайомства з квітковими портретами своїх друзів
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та однокласників? Які спільні риси ви знайшли? Як можна розвивати власні риси? Як
розумієте слова «Ми – різні, ми- рівні»?».
Вправа «Хто твій герой?» передбачає обмін думками та дискусію про героїв твору.
Під час виконання учні аналізують літературних героїв; висловлюють свої думки,
спостереження, почуття; творчо мислять, роблять висновки.
Заслуговують на увагу вправи «Всі рівні – всі різні», «Зніміть свої окуляри»,
«Кидання каміння», «Хто я?», «Паспорт країни» та ін. Усі ці вправи не лише дають змогу
формувати громадянські компетентності, але найбільша їхня цінність у тому, що вони
активізують дітей і роблять їхнє навчання цікавішим та різноманітнішим. Учні вчаться
критично оцінювати факти, захищати свої особисті права та права інших людей,
відповідати за свої дії.
Любов до історії починається з любові до рідного краю, до місця, де ти народився і
живеш. Тому важливо брати активну участь у заходах, спрямованих на розвиток
пізнавального інтересу до вивчення суспільних наук: конференціях, дискусіях,
обговореннях, екскурсіях, вуличних акціях тощо.
«У сім’ї шліфуються найтонші грані людини громадянина, людини трудівника,
людини – культурної особистості. Із сім’ї починається суспільне виховання. У сім’ї
образно кажучи, закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди.
Сім’я - це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави…», відзначав В.О. Сухомлинський.
Формуванню гармонійної, всебічно розвиненої особистості, здатної до самореалізації
сприяє гармонізація сімейно-шкільного виховання, яка можлива за умов: органічного
взаємозв’язку змісту виховання у школі і родині та єдності їх у виховній діяльності;
залучення батьків до активної участі у роботі школи; взаємозв’язку колективних та
індивідуальних форм роботи школи і сім’ї; здійснення індивідуального підходу в
педагогічній роботі з кожною родиною.
Процес сімейного виховання має підготувати дитину до життя і праці у суспільстві,
забезпечити формування громадянина, інтегрованого у сучасне йому суспільство. Адже
відомо, що саме в сім’ї формуються основні духовні орієнтири дитини, на яких подальше
будується система її взаємовідносин із соціальним середовищем. Цінності, прийняті в сім’ї,
визначають поведінку особистості, ставлення її до себе та інших, до природи, праці,
Батьківщини. Враховуючи вищезазначене, з метою створення гармонійного середовища,
комплексного виховного впливу, створений проект «Батьківська стежина», зміст якого
ґрунтується на залученні батьків до спільної діяльності, яка відповідає напрямкам
виховання: виховання ціннісного ставлення до себе, ціннісного ставлення до сім’ї, родини,
людей; ціннісного ставлення до праці, ціннісного ставлення особистості до суспільства і
держави, ціннісного ставлення до природи; ціннісного ставлення до культури і мистецтва.
Використовуються різноманітні форми роботи з батьківською громадськістю, серед
яких перевагу надаються активним формам. У практиці склалися найбільш раціональні
форми: загальношкільні збори батьків, колективні і індивідуальні консультації педагогів,
лікарів-спеціалістів і психолога школи, бесіди, лекції, конференції, відвідування сімей
учнів, фотомонтажі, виставки-вернісажі батьківських робіт, родинні свята. Практикуються
також нестандартні форми роботи з батьками, як диспути, психологічні тренінги,
розв’язання різних педагогічних задач, рольові ігри, філософські столи, майстер-класи.
Батьки - активні учасники життя кожного класу початкової школи, різноманітних виховних
заходів, спортивних конкурсів, спільного відпочинку, походів. Правильно вибрати форму
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роботи з різними категоріями сімей допомагає анкетування, чарівна скринька «Запитуйте –
відповідаємо».
Вибір змісту заходів ґрунтуються на результатах діагностики батьків, особистісноорієнтовному підході, найбільш коректному та ефективному в роботі з сім’єю, який
враховує конкретні життєві та індивідуальні особливості.
Важливе місце у початковій школі відіграє педагогічна просвіта батьків, яка
організована у формі батьківського всеобучу «Академія люблячих батьків», на якому
обговорюються питання виховання відповідно до вікових та психологічних особливостей
дітей молодшого шкільного віку, конкретних проблем, що виникають у ході спільної
діяльності вчителя й батьків, презентується система перевірених досвідом багатьох
поколінь найважливіших сімейних цінностей (здоров’я, любов та взаємоповага членів сім’ї,
духовність та інші).
Тематика засідань різноманітна: лекція «Початок шкільного навчання - важливий етап
у житті дитини», рольова гра «Створення атмосфери емоційної захищеності, тепла й
любові в сім’ї», година психолога «Як виявляти й розвивати здібності в дітей?», тренінг
«Батьки й діти» (роль особистого прикладу батьків у правовому вихованні молодших
школярів), диспут «Закон, родина, дитина», батьківська скарбничка «Права дитини і норми
родинного виховання», круглий стіл «Роль родинних стосунків і традицій», посвята в
академіки люблячих батьків.
Висновки. Отже, формування громадянської компетентністі є необхідною умовою
оновлення змісту освіти, життя у демократичному суспільстві, готовності до змін шляхом
осмислення зв’язків між минулим і сучасним, що реалізується через спільні зусилля всіх
учасників освітнього процесу.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
We believe in a democratic Ukraine. This is a country where human rights are respected. It is a
country of active and happy citizens who take responsibility for their own lives and communities. Happy
children, who are inspired, supported and inspired by the school, grow up into happy citizens.
We believe that the Ukrainian school can be changed! The school can become a place where
the future of Ukraine is changing. Democratic Ukraine begins with a democratic school!
Key words: democracy, Council of Europe Charter, responsible citizens, civil competences.
Одним з найважливіших завдань, яке сьогодні стоїть як перед державами світу, так і
Україною, є забезпечення дотримання прав людини, верховенства права та утвердження
демократичних цінностей для всіх громадян. Найефективнішим інструментом для
досягнення цієї мети є освіта.
Нині відбувається зміцнення громадянського суспільства через зростання
громадянської активності, потужний волонтерський рух, посилення патріотизму та
відповідальності громадян за своє майбутнє. Саме тому для нас набуває особливої
актуальності розуміння ключових понять демократії та виховання відповідальних громадян,
які розуміють свої права й обов’язки та здатні до активної участі в суспільному житті.[1]
Що таке демократична школа? Якою повинна бути школа, що сприяє формуванню
громадянських компетентностей? З положень Хартії Ради Європи з освіти для
демократичного громадянства і прав людини та міжнародних документів про права людини
можна виділити ряд основних принципів, на які мала б опиратися демократична школа:

–
–
–
–
–

демократична участь
різноманіття як цінність
рівність можливостей
повага до людської гідності

мирне співіснування [2]
Демократична школа – це не ідеальна школа, де немає жодних проблем. Це школа, де
всі суб’єкти шкільного життя слухають і поважають один одного, а всі важливі рішення
обговорюються і приймаються усіма сторонами, яких ці рішення стосуються. Це школа, у
якій не бояться говорити про виклики та труднощі, а разом шукають шляхи виходу з
проблематичних ситуацій. Це школа, у якій за жодних обставин не забувають демократичні
принципи і не нехтують ними. При цьому важливо пам’ятати, що демократія – це
насамперед процес, а не результат.[2]
Проведення низки окремих заходів не може забезпечити міцнішої демократії. Школі
варто постійно намагатися покращити якість відносин між усіма учасниками навчальновиховного процесу. При цьому, якщо ми прагнемо зробити школу більш демократичною,
нам потрібно багато часу й готовність змінюватися. Також школа має бути готовою, що у
цьому неспинному процесі будуть траплятися помилки, й не боятися цього.
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Досвід показує, що розвиток громадянських компетентностей у школі буде
максимально ефективним тоді, коли це стане завданням не лише окремих предметів, а усіх
сфер шкільного життя, коли увесь освітній процес буде базуватися на цінностях прав
людини, демократичній участі, рівності та партнерстві. Адже як зміст та методи навчання,
так і виховна робота, участь у громадському житті та шкільному врядуванні впливають на
становлення нас як громадян. Відтак, знання, вміння, ставлення та цінності для
демократичного громадянства найкраще опанувати через загальношкільний підхід - спільні
зусилля адміністрації, вчителів, учнів, батьків та місцевої громади, спрямовані на
комплексне вивчення та практику демократичних принципів і поваги до прав людини у всіх
сферах шкільного життя.
Без щоденної практики колегіального прийняття рішень, участі у діяльності органів
самоврядування, розробки правил і процедур реагування у випадку дискримінації –
наприклад, булінгу та мобінгу в школі, демократія та права людини перетворюються на
порожні гасла. Особистий практичний досвід реальної демократії в школі – запорука
виховання свідомих громадян і поглиблення культури демократії у суспільстві в цілому.
Усе більше держав світу визнають, що демократичні компетентності – ключові
результати навчання у школі. Україна – не виняток. Концепція нової української школи
пропонує розвивати компетентності для життя у суспільстві й державі й задля цього оновити
зміст освіти, поглибити автономію школи та вчителя. Рада Європи розробила Рамки
компетентностей для культури демократії, які визначають набір 20 цінностей, ставлень,
вмінь та знань, необхідних для громадян у демократичному суспільстві. Ці компетентності
можна розвивати за допомогою освіти для демократичного громадянства і освіти з прав
людини:
Хартія РЄ з ОДГ/ОПЛ, що імплементована Україною, визначає принципові підходи
щодо навчання демократії- це навчання про, через та для демократії та прав людини [1]. Ці
підходи й положення стали засадничими для зміни правового поля функціонування системи
освіти і в Україні. Закон України «Про освіту», Концепція «Нова українська школа», що
офіційно закріплюють як результат навчання громадянські та соціальні компетентності.
Однак положення ОДГ/ОПЛ не можуть бути реалізовані лише завдяки прийняттю
нормативних документів. Знати, розуміти та вміти реалізувати власні конституційні права та
обов’язки, бути здатним брати участь у суспільному житті й використовувати можливості
впливу на процеси прийняття рішень ми зможемо лише тоді, коли усвідомимо свою особисту
причетність до них та будемо застосовувати їх у практичних діях щодня.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Сьогодні у педагогіці активізувався пошук адекватних форм і методів роботи в
навчальній діяльності. Серед них вирізняється ігрова діяльність, яка для дитини є нагальною
потребою, а для педагога - способом реалізації різноманітних завдань навчально-виховного
процесу. Основним в роботі є сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей
обдарованих і талановитих дітей.
Ключові слова: обдарованість, освіту, здібності, розвиток, досягнення.
Today in pedagogy the search for adequate forms and methods of work in educational activity
has intensified. Among them is play activities, which are an urgent need for the child, and for the
teacher - a way to implement various tasks of the educational process. The main work is to promote
the development of intellectual and creative abilities of gifted and talented children.
Key words: talent, education, abilities, development, achievements.
Практика доводить, що у роботі деяких вчителів домінують репродуктивні методи
навчання, які вимагають заучування матеріалу і його наступного точного відтворення.
Наслідком цього є безпорадність перед необхідністю встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, творчого перенесення знань у змінені умови, прикутість до шаблону, традиції,
нерозвиненість критичного мислення тощо.
Кардинальні зміни в суспільстві, розвиток науки, техніки, зростання інформатизації
об’єктивно потребують змін у всіх сферах життя, тому числі і в освіті. Л.Д. Скляренко у
підручнику з сучасної педагогіки зазначає, що основним протиріччям сучасної освіти є
протиріччя між зазначеними темпами збільшення інформації та обмеженими можливостями
людини до їх засвоєння. Тому сьогодні необхідна серйозна, науково обґрунтована робота,
спрямована на переоцінку існуючих підходів і до визначення мети й змісту освіти, і до її
форм і методів навчання. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань,
умінь і навичок, а що важливіше, вміння самостійно здобувати й виконувати на практиці нові
знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити
шляхи підвищення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток
компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення. Тому в
процесі вивчення біології для учнів використовую різні види ігор. Гра виступає одночасно в
двох часових вимірах: у теперішньому і в майбутньому. З одного боку, вона дарує
щохвилинну радість, задоволенні актуальні невідкладні потреби, з другого – спрямована в
майбутнє, оскільки в ній формуються чи закріплюються риси характеру, формуються вміння,
розвиваються здібності, необхідні особистості для виконання соціальних, професійних,
творчих функцій в майбутньому. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість,
кмітливість. Під час гри учні, як правило, уважні, зосереджені і дисципліновані [3].
Включення до уроку дидактичних ігор робить процес навчання цікавим створює у дітей
бадьорий робочий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу [7].
Розвиток пізнавального інтересу учнів – це процес, що включає інтелектуальні,
емоційні й вольові елементи в певному поєднанні і взаємозв’язку. Працювати з учнями 5
класів, коли вони лише починають вивчати природничі науки на уроках природознавства,
треба так, щоб у них не зник інтерес. А в 6-7 класах, де дається вже більш важкий матеріал
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для розуміння, необхідно шукати такі форми роботи, які захоплять учнів у практичну
діяльність із метою дослідження різноманіття проявів природи. Тому я вибрала тему для
самоосвіти, пов’язану з ігровими технологіями, яку можу використовувати на будь-якому
уроці і навіть етапі уроку з користю для учнів [2].
Нам відомо, що процес учіння є своєрідним процесом самостійного «відкриття» учнем
уже відомих у науці знань. «Коли говорять, – писав психолог С.Л. Рубінштейн, – що
людина як індивід не відкриває, а лише засвоює вже здобуті людством знання…, то це,
власне, означає лише те, що вона не відкриває їх для людства, а особисто для себе повинна
все таки відкрити або навіть «перевідкрити». Людина досконало володіє лише тим, що
сама здобуває власною працею». Процес цей має три взаємопов`язані стадії:
На першій стадії відбувається сприйняття, осмислення і запам`ятовування матеріалу,
що вивчається, або засвоєння теоретичних знань.
На другій стадії засвоюються навички і вміння практичного застосування знань, що
вимагає проведення спеціальних тренувальних вправ.
На третій стадії здійснюється повторення, поглиблення і закріплення знань,
удосконалення практичних умінь і навичок [11].
Тобто, для того, щоб оволодіти новим матеріалом, учневі необхідно здійснити повний
цикл навчально-пізнавальних дій: сприймання нового матеріалу, його первинне і наступне
осмислення, запам`ятовування, вправляння в застосуванні теорії на практиці, повторення з
метою поглиблення і засвоєння знань, умінь і навичок.
Тому гра, такий важливий засіб пізнання світу, може допомогти школі. Найактивніше
використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її використання
дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної
праці. Граючи на уроці, діти психологічно розкуті, що сприяє вияву їхніх творчих
здібностей, нівелює негативне ставлення до об’єктивно складної навчальної праці.
Позитивний досвід хочеться повторити на вищому рівні складності завдань. При цьому
непомітно для себе дитина «втягується» у навчальну працю, пізнає її радість. Усвідомлення
«я це можу» зміцнює впевненість у собі й породжує потребу «мені це необхідно, цікаво і
зовсім не страшно».
Отже, гра у навчальному процесі створює мотивацію, близьку до природної, збуджує
інтерес, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички. Порівняно з
іншими формами навчання й виховання, перевага гри полягає в тім, що вона досягає своєї
мети непомітно для вихованця, тобто не потребує ніяких способів насильства над
особистістю дитини.
Гра ні в якому разу не терпить примусу і є процесом суто добровільним. Гравці не
ставлять перед собою ніякої дидактичної мети і завдань, їх цікавить тільки ігровий результат.
Тому на ігровому уроці в навчальному кабінеті присутня тільки одна людина, що чітко
уявляє, для чого все це почато – вчитель. Ця обставина й визначає педагогічні принципи
впровадження ігрової діяльності у навчальний процес [5].
Дидактична гра відрізняється від гри взагалі суттєвою ознакою – наявністю чітко
поставленої мети навчання й відповідного їй педагогічного результату. Виокремлено такі
компоненти ігрової технології: мотиваційний, орієнтаційно-цільовий, змістово-операційний,
ціннісно-вольовий, оцінковий. Ці компоненти тісно взаємопов’язані й у сукупності
визначають технологічну структуру гри, до якої входять такі елементи: настанова на гру,
завдання, правила гри, ігрові ситуації, ігровий стан, сюжетно-ігрові дії, результат гри [1].
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Настанова на гру сприяє формуванню позитивної мотивації учнів, активізує їхнє
мислення,уяву. її форма має бути захоплюючою, наприклад: «Уявіть, що ви потрапили в
тропічний ліс...». Ігрова ситуація може розгортатися в уявному просторі. Завдання гри
можуть бути ігрові та навчальні, а для їх поєднання розробляються правила гри, які
реалізуються у
вигляді ігрових дій. Під час гри в учнів виникає ігровий стан, який супроводжується
певними емоційними переживаннями, активізацією уяви, містить елементи змагання.
Результат гри для вчителя полягає в показниках рівня знань і вмінь, норм поведінки, а для
учнів – у досягненні певних цілей [4].
Тільки той спосіб викладання ефективний, яким задоволені учні, який їх цікавить.
Практикою доведено, що уроки з ігровими методами навчання є доволі ефективними. З
метою розвитку творчих здібностей учнів, реалізації потреби в спілкуванні доцільно
проводити уроки-конференції, уроки-подорожі, уроки-брейн-ринги, уроки-КВК, урокиаукціони; уроки-заліки, які допомагають здійснювати контроль рівня знань [6]. Такі форми
навчання дають змогу учням повніше виявити індивідуальність, позбутися страху перед
опитуванням або складним завданням, відчути інтерес до навчання та предмету загалом.
Нестандартні форми уроку спонукають до творчості й учителя. Дидактична гра сприяє
формуванню партнерських взаємовідносин між учителем і учнями, що сприяє демократизації
й гуманізації навчального процесу. Виховне значення гри неможливо переоцінити. Вона
збуджує допитливість, бажання більше пізнати, докопатися до суті. Для дітей гра – засіб
самовираження. Під час гри виникає об’єктивна необхідність у спілкуванні, налагодженні
тісного контакту, тому переваги ігрової форми навчання педагог використовує для
згуртування класу [8].
Найефективнішими є ті уроки біології, на яких використовують різноманітні форми
роботи, збагачують їх знахідками своїх творчих пошуків. У процесі гри в учнів виробляється
звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, учні не
помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні [11].
З цією метою в роботі з учнями можна використати наступні ігри:
«Сходження на вершину». На дошці вчитель малює гору з вершиною. Назва вершини
відповідає назві тварини (рослини, органа, що вивчається). Два учасники одержують картки з
певною кількістю ознак. Учні по черзі називають ознаки, які належать цій тварині (рослині).
У разі правильного визначення учень перемішується по «сходинках» гори ближче
до вершини. Перемагає той, хто швидше подолає всі етапи і дійде до вершини гори.
«Підбери пару». На дошці записують у довільному порядку дві колонки, наприклад: в
одній – поняття, в іншій – його визначення. Або: назва системи, в іншій – її складові частини.
Учень має з’єднати стрілками відповідні пари. Час виконання вказується.
«Знайди зайвого». На дошці вчитель записує назви споріднених тварин (рослин),
понять, серед яких є «чужі». «Чужих» треба закреслити.
«Пошта». Для гри використовуються шість кишень (конвертів) розміром 16x11 см, з
відповідними написами (наприклад, хижі ссавці). Учасники гри отримують однакову
кількість карток (кожному або групі). Потім ці картки (з назвами чи малюнками тварин) учні
повинні покласти у відповідну кишеню і не помилитися адресою.
«Хто такий, що таке...». Учням пропонуються картки з малюнками (визначеннями,
термінами). Вони повинні вказати, що це таке чи хто це такий.
«Знайди помилку». У запропонованому тексті учні повинні визначити правильне
твердження. Тексти учні можуть складати самі як домашні завдання.
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«Реклама». Цю гру можна проводити індивідуально з учнями, у парах чи групах. За
мінімум часу потрібно дати максимум інформації про запропонований об’єкт.
«Цифровий диктант». Використовується під час усного опитування. На дошці
написані слова під певними цифрами. Кожен з учнів мас набір карток з цифрами 1, 2, 3.
Учитель зачитує певні твердження (характеристики), а учні піднімають цифри, які
відповідають характеристиці. Правильна відповідь – 1 бал [9].
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Економічні та соціальні перетворення в Україні зумовили необхідність реформування
всіх ланок системи освіти. Перед сучасною школою постало завдання максимального
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розкриття і розвитку потенціалу кожної особистості, формування людини як суб’єкта
соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення
та самореалізації. Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток
індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі
виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і талантів.
Для України створення системи розвитку обдарованої особистості є необхідною
умовою досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави. Сьогодні і сама доля
України певною мірою залежить від того, як ефективно будуть використані інтелектуальні,
творчі можливості її народу, кожного громадянина. Ось чому великого значення набуває
науково-педагогічне розв’язання проблеми виявлення та розвитку творчих здібностей
підростаючого покоління, дослідження теоретичних основ ефективної державної системи
підтримки талановитої молоді.
Ще одним домінуючим напрямком Нової української школи в світлі освітніх реформ
є формування екологічної грамотності учнів, що проявляється в екологічній
компетентності та розумінні оточуючого світу і себе, і є обов’язковою умовою
економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку суспільства. Адже молодь
вступає у життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних
наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху [1]. Тому екологічна
грамотність є одним із напрямів виховної роботи, що сприяє громадському усвідомленню
екологічних проблем сучасності, їх наслідків, шляхів вирішення та запобігання
виникненню нових.
Екологічна освіта є творчим процесом, пов’язаним з розвитком, самоутвердженням і
самовираженням обдарованої особистості. Проблему підвищення екологічної грамотності,
творчої діяльності учнів та підготовки їх до самостійного здобуття знань не можна
повністю розв’язати без установлення цілісної природничо-наукової картини світу, що
являє собою систему знань, яка досягається в процесі інтеграції змісту природничоматематичних та літературознавчих предметів на основі загальних закономірностей
природи, екології, розвитку літературного процесу [5, с. 10].
Від успішності здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного
мислення, екологічної культури сучасної молоді великою мірою залежить майбутній стан
природного середовища нашої країни. Важливо виховати особистість, здатну бачити,
відчувати і передбачати стан довкілля, вміти зберегти і відновити його, розуміти місце
людини в ньому. Формування екологічної компетентності має бути безперервним
процесом, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Проте її
центральною ланкою є школа, оскільки формування особистості найінтенсивніше
відбувається саме за період шкільних років.
Сучасне життя світової цивілізації характеризується надзвичайно швидкими темпами
розвитку і за таких умов успіху досягають ті держави, які мають висококваліфіковані кадри
у високотехнологічних галузях виробництва. Тому, виявлення обдарованих дітей і
подальший розвиток їх здібностей та обдарувань є однією з умов максимального розкриття
і розвитку потенціалу кожної особистості, формування молодої людини як суб’єкта
соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення
та самореалізації. Чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше
шансів на їх оптимальний розвиток, саме тому так важливо батькам і вчителям виявити
обдарованість дітей на ранньому етапі.
Але виявлення обдарованих і талановитих дітей – тривалий процес. К. Ушинський
стверджував, що «Учень – це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба
запалити».
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Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи
визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді
діяльності [2].
Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей вважають:
1) надзвичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й допитливості; 2) швидкість і
точність виконання розумових операцій, що зумовлене стійкістю уваги та оперативною
пам’яттю; 3) сформованість навичок логічного мислення; 4) багатство активного словника;
5) швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій; 6) дослідницька творча
активність, яка полягає у виявленні нового під час формулювання і розв’язання проблем;
7) уміння знайти оригінальні рішення; 8) здатність до прогнозування; 9) розвиток логічного
мислення й уяви; 10) володіння основними компонентами уміння вчитися [3].
Слід зазначити, що поведінка дитини, яку вважають обдарованою, не обов’язково
повинна відповідати всім вищезазначеним характеристикам, але наявність навіть однієї з
цих ознак повинна привернути увагу вчителів і мотивувати їх на аналіз кожної такої
особистості. Тому важливо встановити рівень здібностей та їх різноманітність, але не менш
важливо вміти правильно здійснювати їхній розвиток.
В обдарованих дітей чітко виявляється потреба в дослідницькій і пошуковій
активності – це одна з умов, що дозволяє учневі зануритися в творчий процес навчання і
виховує в ньому жагу до знань, прагнення до відкриттів, активної розумової праці та
самопізнання. У навчальному процесі розвиток обдарованої дитини слід розглядати як
розвиток її внутрішнього діяльнісного потенціалу, здатності бути автором, активним
творцем свого життя, уміти ставити мету, шукати способи її досягнення, бути здатним
вільно обирати і відповідати за нього, максимально використовувати свої здібності.
Саме тому методи і форми роботи вчителя повинні сприяти розв’язанню поставлених
завдань. Серед методів роботи найчастіше застосовуються: дослідницький, частковопошуковий, проблемний та проектний. А серед ефективних форм роботи з обдарованими
учнями слід зазначити наступні: предметні олімпіади; творчі конкурси і вікторини;
словесні ігри і забави; проекти з різної тематики; інтелектуальні марафони; рольові ігри;
індивідуальні творчі завдання; інтелектуальні ігри: «КВК» «Ерудит» «Найрозумніший»;
ребуси, кросворди, головоломки.
Для того, щоб розвивати творчі здібності обдарованих дітей учителю необхідно
формувати та підкреслювати їх інтерес до нового, підхоплювати думки учнів і оцінювати їх
одразу, наголошуючи на їх оригінальності. Слід навчати дітей систематично робити
самооцінку кожної думки і ніколи не відкидати її. На уроках завжди потрібно культивувати
творчу атмосферу, щоб учні знали, що творчі пропозиції і думки клас визнає, приймає та
використовує, а також слід учити дітей цінувати та поважати власні та чужі думки.
Учителю потрібно створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви та розвивати критичне сприйняття дійсності. Постійно необхідно
стимулювати і підтримувати ініціативу учнів та їх самостійність, пропонувати проекти, що
можуть захоплювати дітей та в майбутньому стати темою їх дослідження. Слід зазначити,
що однією із найбільш значимих і дієвих організацій для розкриття обдарованості дітей є
Мала академія наук України. Це освітня система, яка реалізує державну політику щодо
роботи з обдарованими дітьми, залучає їх до науково-дослідницької діяльності, успішно
створює та впроваджує ефективну систему пошуку й відбору, навчання, розвитку й
підтримки обдарованих дітей України.
Отже, потенціалом успіху нашої держави є виховання обдарованої і екологічно грамотної
сучасної молоді. Це насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих
особистостях, що нестандартно сприймають навколишній світ, але в той же час розуміють
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важливість охорони природи та діють з міркувань бережливого і раціонального використання
природних ресурсів, разом з тим надзвичайно діяльних, енергійних, працездатних, які можуть
досягати в обраній ними сфері діяльності високих результатів.
Політика підтримки обдарованих дітей та молоді є виправданою з економічної точки зору
та надзвичайно важливою в умовах зростання ролі наукових знань та запиту на сучасну
національну культуру. Обдаровані люди – ресурс економічного та гуманітарного розвитку
суспільства у ХХІ столітті. Цей ресурс можна плекати і примножувати, а можна й втратити
через незадовільні умови соціалізації й творчого розвитку, а також через наявність великої
диспропорції між національними та закордонними умовами, на користь останніх. Одним з
шляхів примноження обдарованого потенціалу країни є заохочення обдарованих людей з інших
країн робити вибір на користь проживання і діяльності у власній країні. Для реалізації такого
шляху необхідно мати кращі умови для діяльності та усвідомлення необхідності залучення чим
раз більшої кількості найталановитіших кадрів/діячів. Цим шляхом ідуть розвинені, успішні в
економічному сенсі суспільства [4, с. 153].
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ОКРЕМИЙ ІСТОРИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД
УКРАЇНСЬКОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
Дружба народів - не просто слова.
Дружба народів - це правда жива,
Колос на ниві і діти щасливі,
Сила людська в весняному розливі.
Дружба народів – це злагода й мир,
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Це горизонтів невиданих мир.
Пісня дівоча в гурті молодому,
Сад-виноград біля отчого дому.
М. Рильський
Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з аналізом історичних
поглядів, проблеми соборності держави в умовах сучасної реалії. Пропонується мовний
аспект погляду на духовне життя нації. Формування національної свідомості,
національної ідеї, консолідація суспільства, соціокультурний феномен.
Ключові слова: Історія, ідеологія, суспільство, мова, спільнота, єдність,
консолідація, соборність, соціокультурний.
Annotation. The article discusses issues related to the analysis of historical views, the
problem of the conciliarity of the state in the context of modern reality. The linguistic aspect of
the view of the spiritual life of the nation is offered. Formation of national consciousness,
national idea, consolidation of society, sociocultural phenomenon.
Key words: History, ideology, society, language, community, unity, consolidation,
conciliarity, sociocultural.
Вступ. Історія походить від грецького слова historia, що означає розповідь про
минуле, дослідження минулого. Отже історія, як одна з суспільних наук (наука про
суспільство) вивчає минуле людства в усій його конкретності і різноманітності з метою
розуміння сучасного і перспектив розвитку.
Історія - це наука про минуле людського суспільства та про його сучасність. Це
також наука про закономірності розвитку суспільного життя в конкретних формах, в
просторово-часових вимірах. Минуле є активним фактором змін, які відбуваються
сьогодні. Змістом історії взагалі є історичний процес, який розкривається в подіях життя
людини, дані про які збереглися в історичних пам’ятниках і джерелах. Події ці
надзвичайно різноманітні. Вони стосуються розвитку господарства, внутрішньої і
зовнішньої політики держави, міжнародних стосунків, діяльності історичних осіб…
Розвиток науки не був ізольований від суспільних процесів, тому народницька
ідеологія 60-90р. ХІХ ст., що була досить популярною у пореформений період кінця ХІХ
ст., знайшла своє відображення у працях вітчизняних науковців. М. Костомаров (1817–
1885) і В. Антонович (1834–1908) були основоположниками народницького напряму в
українській історіографії [1, с.158]. Головну увагу вони звертали на вивчення історії
народу – його ідеалів, вірувань, устремлінь, аналізували рух народу в просторі й часі,
розвиток його різних сфер буття: економічного, політичного, культурного. «Важливо
зазначити, що вирішенню проблем національного відродження ХІХ ст. сприяла діяльність
вчених Харківського, а згодом і Київського університетів. Серед української інтелігенції
саме Кирило-Мефодіївці піднімають рівень творчості до зразків європейської культури і
науки. Тоді визначне місце в середовищі інтелігенції займає Пантелеймон Куліш (1819–
1897)» [2, с.15]. Український діяч виношував думку про історичну єдність народу, про що
свідчить лист до В. Тарновського, в якому він наголошував, що «треба нам, юним
русинам, проживати вкупі на Вкраїні» [3, с. 73]. Перекладом Святого Письма митець
заклав ідею повернення українців до своїх духовних витоків. Його «культурна програма
нерозривно зливалась з програмою релігійною і освітньою» [4, с. 92]. Православна церква
постає особливістю розвитку українського народу, невід’ємним елементом культури й
самосвідомості свого носія – етносу. Вона підпорядкована практичній реалізації
національних інтересів та духовних потреб. Церква справляє відчутний вплив на
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збереження менталітету народу, регламентує поведінку й побут своїх носіїв. Вона постає
складовою духовно-культурного розвитку. Відтак, видання Святого Письма рідною
мовою – це шлях до соборної, незалежної України.
Зараз ми маємо в історії українського державотворення унікальну можливість
реально втілити у життя багатовічну мрію українського народу, який завжди бажав
бачити свою рідну землю дійсно вільним, справедливим, щасливим, багатим та квітучим
краєм. Але історія, а історія України особливо, разом з тим свідчить, що виживають і
утверджуються ті нації, які спроможні згуртуватися у пору вирішальних випробувань,
утворюють культурне середовище, відкинувши внутрішні незгоди і суперечності заради
стратегічно важливих цілей. Культура та соціальні відносини створюють
соціокультурний підхід, який впливає на продовження формування соціокультури
українського народу.
Соціокультура – поняття багатопланове. Її можна розглядати як суму всіх
культурних, соціальних і політичних інтересів. Соціокультура – це культурнополітичне
поняття, як пряме звернення митців і мистецьких ініціатив до соціальних, актуальних тем
щодо включення на рівноправних засадах усіх зацікавлених у процес творення.
Важливим моментом при цьому є підтримка суспільного і культурного виміру демократії.
У соціокультурі відображена міра володіння культурним надбанням суспільства і
застосування його у соціальній діяльності окремого індивіда, конкретної соціально –
професійної групи та суспільства в цілому [7]. Соціокультурний феномен України це
сукупність уявлень, переконань спільноти людей певної епохи, географічного регіону і
соціального середовища, які впливають на історичні та соціокультурні процеси.
Соціокультурний феномен формує певний тип нової соціокультури, а відтак – нової
людини, з новими цінностями і світосприйняттям. Протягом останніх десятиліть у світі
відбуваються принципові трансформації як середовища існування людини, так і її
свідомості: на зміну індустріальному суспільству, де пріоритетом була промисловість,
прийшло інформаційне суспільство, у якому домінують інформація і комунікативні
технології. Принциповою характеристикою цього процесу є те, що інформація стає
найбільш важливою цінністю, а індустрія отримання, обробки й трансляції інформації –
провідною галуззю діяльності людства. Оскільки засоби масової комунікації є основними
інформаційними носіями, що утворюють вертикальні та горизонтальні зв’язки між
комунікатерами, засоби масової комунікації, трансформуючи та створюючи уявлення про
явища, поняття і формуючи відповідні стереотипи та програмовану поведінку, виявилися
могутнім інструментом «інформаційно-психологічного впливу як на індивідуальну, так і
на масову свідомість».
Загрозу вітчизняному інформаційному простору несе тенденція гонитви за легкими
прибутками власників мас-медіа й заповнення шпальт газет, ефірів телебачення і радіо,
контентів інтернет-ресурсів запозиченою за кордоном низькоякісною продукцією, а
також свідомо викривленими фактами, які часто пропагують чужі для українців моральні
і політичні цінності, працюють на розкол суспільства .
Серед духовних національних цінностей, які є для українців знаковими,
сакральними, разом з вірою, честю, свободою, рідна мова посідає почесне місце.
Функціонування рідної мови – основа духовного життя нації. Рідне слово не лише
виявляє але й формує, виховує національну психологію, національний характер,
національну свідомість. Мова є не лише засобом формування і вираження думки,
встановлення міжособистісних зв’язків, вона визначає спосіб мислення людини, її
менталітет.
247

Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства.
Виокремлення у структурі ціннісних орієнтацій когнітивного (смислового) та емоційного
компонентів вимагає здійснювати педагогічні впливи, спрямовані на здобуття
достатнього рівня розуміння суб’єктом значущості рідної мови, а також відповідне
ставлення до неї. Не достатньо просто навчати, добиваючись засвоєння учнями знань
основних правил граматики і синтаксису, а виховувати ціннісне ставлення до рідної мови,
її багатства, яскравості, мелодійності.
Мова формувалась упродовж віків, завжди відгукуючись на зміни в житті. Кожне
покоління отримує цей неоціненний скарб від своїх попередників, збагачує його і передає
нащадкам. Людина не може існувати без своєї мови, без культури свого народу.
Прохання-побажання – не лише вдягатися у національний одяг, але і знати мову, пісні
своєї родини, розмовляти, співати відповідно, бо батьки прищепили любов до рідного
слова, рідної землі.
Традиції та звичаї служать прикладом єдності між усіма етнічними спільнотами, а
мова завжди була містком і тими вузлами, які зв’язували народ усередині та з
представниками інших національностей, які населяють нашу державу.
Під етничною спільністю розуміється група людей, яка історично склалася і зв’язана
спільністю території, де вона формувалася, спільністю мови, культури, побуту й
особливостями психічного складу. Етничні спільності – поняття широке; воно охоплює нації,
народності, групи споріднених племен, окремі племена. В історичній, антропологічній і
географічній літературі окремими етнічними спільнотами називають етнографічні групи, а
також стародавніх слав’ян, греків, кельтів тощо.
Велична ти і прекрасна, наша Україно! На твоїх теренах мирно і дружно проживають
багато представників різних національностей, які об’єднані спільним корінням, історією,
самобутніми традиціями, культурою і світобаченням.
22 січня 1919 року в Києві на Софійському майдані сталася визначна подія в історії
нашого народу - урочисте проголошення Акту Злуки: в єдину українську соборну державу
об’єдналися Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка.
В часи розрухи після Першої світової війни, в часи війни громадянської, кривавої і
жорстокої, в часи злиднів і голоду судилося спалахнути зірці колективної думки, загальної
доброї волі, коли реальністю став давно омріяний девіз: «Однині воєдино!»
В той морозний січневий день збулася віковічна мрія українського народу жити однією
сім’єю на своїй землі, в єдиній державі, не розділеній кордонами і не розірваній між
ворогуючими державами.
Ідея української соборності є однією з основоположних складових національної ідеї. В
українській мові термін «соборний» вживається у значенні об’єднаний, неподільний, а
«соборність» – як властивість, тобто об’єднаність, цілісність, неподільність. Змістовне
наповнення визначення «української соборності» в науковій та суспільно-політичній думці
тривало достатньо довго - з кінця ХІХ ст. і аж до початку ХХІ ст. Вітчизняні історики
зазвичай трактували «українську соборність» не в одному, а у двох значеннях: 1) як
національна державність; 2) як духовно-культурна, етнотериторіальна та політична єдність
українського народу. У першому випадку термін «соборність» використовувався переважно
державними діячами, протягом віків її практичним втіленням займались українські
гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик . Частина
таких діячів, а також дослідників українського народу та його історії, ототожнювали поняття
«соборності» і «державної єдності». Ідеї єдності українських земель, пролунавши зі сторінок
«Русалки Дністрової», випущеної «Руською Трійцею», «Книги буття Українського Народу»
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Кирило-Мефодіївських братчиків, в поемах і віршах Тараса Шевченка і декларації Головної
Руської Ради, проголошеної в Галичині у 1848 році, почали оформлюватися у виразну
політичну програму в другій половині XIX ст. Це стосується діяльності Михайла
Драгоманова, галицьких «народовців», «Братства Тарасівців», творчості Івана Франка,
Юліана Бачинського, Миколи Міхновського, Михайла Грушевського, В’ячеслава
Липинського, а також фактично усіх українських партій та інших політичних організацій
кінця XIX - початку XX ст.
Але вже з початку ХХ ст. сформувалося більш широке розуміння «української
соборності», яке охоплювало обґрунтування етнотериторіальної, культурної, економічної
єдності, формування національної свідомості, об’єднання українських етнічних
територій, утворення незалежної держави. Оскільки українська державність ґрунтується
на духовно-культурній, етнотериторіальній єдності українського народу, розуміння і
застосування словосполучення «українська соборність» у такому значенні в наш час є
оптимальним.
Соціокультурний феномен відбувається в консолідації суспільства навколо мети
державного будівництва, що є неодмінною умовою збереження і розвитку України як
повноцінної держави. Без цього неможливо досягти ключових стратегічних цілей у
діяльності нації та держави, оскільки це є необхідною передумовою для стабільного
політичного розвитку, впровадження реформ, стабілізації економіки та подальшого
національного розвитку.
Проблема національної ідеї, осягнення ціннісних визначень політичного, соціального,
культурного буття – одна з центральних в історії і політології. Нагадаю, що теоретиками
української національної ідеї стали М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко,
М. Грушевський, В. Чорновіл, Л. Лук’яненко. Зокрема, І. Франко був одним із перших в
українській політичній думці, хто сформував концепцію політичної самостійності України.
Проблему національної ідеї, політичного, економічного, соціального, культурного розвитку
він вбачав у визначенні основних, системо визначальних цінностей, які конкретизують суть
функцій тієї ж держави, влади, інституцій [5, с. 401–409; 6, с. 401–412].
Ідея єдності і соборності батьківських земель, так само, ідеї незалежності й державного
суверенітету, сильної централізованої влади, є головним змістом державницької ідеології
будь-якого народу. Не був винятком у цьому ряду і наш український народ. Тривогою за
відсутність єдності на рідних землях, осудом князівських чвар і міжусобиць, які значною
мірою призвели до падіння Київської Русі, переповнені давньоруські оповіді й повчання,
літописи й літературні твори. Та марно закликали до єдності князі, літописці, автор
геніального «Слова о полку Ігоревім».
Після розпаду Київської Русі українській еліті не вдалося ні об’єднати в межах
національної держави етнічні українські землі, ні зберегти їхню незалежність. Превалювання
серед можновладців особистих і регіональних інтересів над національно-державними
зумовили неспроможність панівної верстви організувати й очолити боротьбу українців за
створення незалежної соборної держави. Лише в роки Національної революції середини XVII
ст. у національній самосвідомості усього народу стався, по суті, революційний прорив:
уперше після загибелі Київської держави з’являється державна ідея, вироблена генієм
великого гетьмана Богдана Хмельницького. Вона передбачала створення незалежної
держави, до складу якої мали ввійти усі етнічно українські землі. Ця державна ідея стала
визначальною у визвольних змаганнях народу протягом наступних століть і аж до
сьогодення.
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Сьогодні ми переживаємо нелегкі часи. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша
єдність, розсудливість, мудрий вибір. Однією з причин, чому Українська держава зазнала
тимчасової поразкина початку ХХ ст., було те, що широкі верстви людей повірили в солодку
брехню більшовиків. Це обернулося смертю мільйонів українців, які мріяли про Українську
державу і незалежність. Безумовно, за минуле треба нести відповідальність. І якщо хочемо
гідного життя, кожен висновок, у тому числі і того часу, треба викарбувати та запам’ятати.
Отже пам’ятаймо, що тіло нашої нації єдине, дух наш спільний, наша доля неподільна.
Наша національна єдність, безумовно, жива й активна. Лише рідна держава, її єдність,
усвідомлення того, що національний суверенітет і соборність – понад усе,– є запорукою
повнокровного, безпечного існування нашого народу. Соборність – це наше священнее
надбання. Ця ідея повинна житии вічно і вічно передаватися наступним поколінням
українців.
Висновки. Людину не можна визнати за виховану, коли вона, будучи фізично здоровою і
розумово розвиненою, використовує свої здібності знання лише в своїх особистих інтересах і
забуває про свій нарід. Так само ми не можемо визнавати за цілком виховану людину й того, хто,
хоч любить свій нарід, але зі сліпою ворожнечею та презирством ставиться до інших народів,
незалежно від того, хто ці народи і яка їх історія». (Зі статті «Завдання національного
виховання української молоді» Г.Г. Ващенко)
В Україні відбулося формування основних контурів спільної загально національної
ідентичності громадян, притаманної сучасній українській політичній нації, в основі якої –
посилення ціннісного ставлення до своєї країни та самоповаги до себе як до народу,
поширення українського національно-культурного компоненту ідентичності, відчуття
українцями своєї «унікальності», поступове формування консенсусу навколо
європейського цивілізаційного вибору.
Більшість (56%) респондентів вірять, щоУкраїна подолає існуючі проблеми і
труднощі і стане заможною, процвітаючою державою, не вірять в це 22%, а ще 22% не
визначилися.
Крім того, узагальнюючи всі відповіді щодо громадянства, можна зробити такі висновки:
Усвідомлення громадянства як певної цінності додає відчуття єдності, згуртованості, сили
народу, посилює впевненість у тому, що все можна подолати, вирішити разом;
Це – один з елементів поваги до себе, невід’ємний елемент самоідентифікації людини з
активною громадянською позицією, небайдужої до того, що відбувається у країні;

Це – невід’ємна частина самоідентифікації людини, яка вважає себе патріотом, любить
Україну, її культуру, традиції, природу тощо;

Для частини учасників громадянство – це емоційне, але важливе відчуття рідного дому,
затишку, великої родини, наявності Батьківщини та стійкого зв’язку з нею, історичного та
етнічного коріння.
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ДЕТЕРМІНІЗМ ТА СВОБОДА ВОЛІ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ВИМІРИ ВИБОРУ
Анотація. Дослідницький пошук присвячено аналізу предметної складової уявлень про
два теоретичні підходи.
Зокрема детермінізм розглядається в якості філософського явища. Детермінізм
розтлумачується в контексті історичної періодизації, а також сучасності. Особлива роль
надається пізнанню принципу причинності.
Крім того приділялась увага поняттю свободи волі. В першу чергу увага приділялась
волюнтариському фактору, та тим рисам які для нього є характерними. Свобода волі
розглядалась в ракурсі морального наративу.
Явище детермінації було порівняно з феноменом свободи волі, у вимірі етичного
чинника. Був здійснений розбір обидвох філософських підходів. Детермінізм і свобода волі
розглядались в якості ключових факторів у формуванні вибору.
При цьому відбувалось активне посилання на твори і вислови мислителів які працювали
в сфері цих питань. Намагаючись знайти на них відповіді.
Ключові слова: детермінізм, свобода волі, мораль, вибір, причинність, сутність.
Термін детермінізм походить від латинського determino або ж визначаю, який є
найдавнішим філософським вченням про космос, що у свою чергу тотально взаємопов’язаний з
природними, соціальними а також духовними процесами, грандіозно об’єднуючи причини і
наслідки, встановлюючи і підтримуючи зв’язок сутнього з самим собою.
Причинно-наслідковий зв’язок у детермінізмі розглядає причинність як «складову»
всезагального зв’язку. Причинно-наслідковий зв’язок явищ має прояв в тому, що одні явища
(причина) за певних умов гарантовано викликають до життя інші явища (наслідок). Відповідно є
можливим дати і робочі пояснення причини і наслідку. Причина є явище, дію якого викликає до
життя, визначає наступний етап розвитку наступного явища. Таким чином наслідок стає
результатом дії визначеної причиною.
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В процесі детермінації явищ, в системі їхнього визначення поряд з причиною входять і
умови ті фактори, без існування яких причина не здатна породити наслідок. Як приклад на
думку Б. Спінози в основі сутніх процесів знаходиться явище необхідності, яке передвизначає їх
існування. При цьому він необхідність спробує пов’язувати зі свободою [12, с. 316]. Яка є
двигуном необхідності існування явищ.
До цього часу, розглядаючи такі категорії як «необхідність і випадковість», «причина і
наслідок», ми мали на увазі дійсне або ж (актуальне) буття предметів і явищ. Але крім буття
сущого існує, як вже відзначалося, буття вірогідне, можливе, тобто все те, що потім стане
дійсним за певних умов, воно виступає на початках як можливе. Рух за версією Аристотелю, і є
тим самим «здійсненням можливого як такого». Необхідність у свою чергу для Аристотеля –
детермінований процес, істотна умова і основа причинності [4, с. 151]. Необхідність властива
світовому розумові, як «першому двигуну» та «кінцевій причині». [4]
Волюнтаризм людської істоти власне проявляється в тому, як людина має здатність
побороти перешкоди та складнощі на дорозі до кінцевої мети, наскільки вона має здатність
впливати своєю діяльністю, брати під контроль свою діяльність певним завданням.
У волюнтариській діяльності людина здійснює свою свідому мету, яка як закон визначає
спосіб дій і характер. Учень чи студент, прагнучи успішно вчитися, виявляють ініціативу,
напруженість фізичних і розумових сил, переборюють труднощі, що перешкоджають
досягненню мети, стримують бажання, які відволікають від діяльності.
Долання перешкод і складнощів примушує людину здійснювати так зване вольове
зусилля, тобто певного нервового напруження, що стимулює фізичні, інтелектуальні а також
моральні сили людини.
Волюнтариська діяльність є особливим проявом активності людської істоти. Суть її
полягає в тому, що людина проявляє владу над собою, контролює свої імпульси і в разі
потреби – стримує їх. Вольову активність не можна зводити лише до активності організму й
ототожнювати з нею. Бо активність характерна і тваринам. Відповідно якщо в людській істоті
відсутня актуальна причина втілити певну активність, але при цьому необхідність реалізації у
неї наявна. вона усвідомлює, що волюнтаризм за таких умов творить додатковий стимул,
трансформуючи сенс активності.
Стимулювання людської істоти до дій творить певну упорядкованість системного характеру
або ж ієрархію мотивів, яка тягнеться від природних потреб до найвищих стимулів, як і в свою
чергу мають зв’язок з переживаннями морального, естетичного та інтелектуального характеру.
В свою чергу гальмівна функція є стримуванням небажаних видів активної діяльності.
Людина здатна загальмувати появу непотрібних мотивів, реалізації дій, поведінки, яка
суперечить уявленням про зразок і стандарт. Волюнтариське регулювання активності було б
нереальним без гальмівного потенціалу.
В понятійному терміні «воля» проглядається цілісний характер психічної складової
людини: проблема волі стосується і є невіддільною від проблем особистості, свідомості,
самосвідомості, мотивів, потреб, емоцій, пізнавальної діяльності.
Воля як явище є продуктом суспільного та історичного процесу розвитку людини, її
утворення має зв`язок з появою і розвитком робочої активності.
Воля відповідно не є природженою якістю. Вона утворюється в процесі діяльності, яка в
свою чергу вимагає певних вольових проявів і навичок вольової регуляції.
Вольове регулювання це регуляція усвідомлена а також опосередкована знаннями людини
про зовнішній світ і про свої ціннісні критерії і можливості, на основі яких здійснюються
передбачення та оцінюються наслідки активності особистості.
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Розвиток волюнтаризму тісно пов`язаний з розвитком мисленевої функції та уяви, емоцій,
мотивації з розвитком свідомості і самосвідомості особистості в цілому.
С приводу цього Дж. Міль, ґрунтуючись на засадах утилітаризму, зазначав, що ніхто не
має права змушувати індивідуума щось робити або чогось не робити ґрунтуючись на тому, що
від того йому було б краще або, від того він зробиться щасливішим [11, с. 622].
Людська істота починає дивитись на себе саму з боку, з самих перших кроків свого
власного життя. Такий погляд є умовою формування її свідомості та умовою формування
більшості установок, завдяки розвитку яких індивід досягає стану свого соціального
становлення. В процесі розвитку самоусвідомлення у віці близько півтора років, дитина зовсім
не випадково починає розмовляти про себе в третьому особі. Це підтверджує те, що вона
дивиться на себе саму очами інших людей й начинає програвати очікуванні від них ролі.
Загалом розвиток матерії породив ідеальну свідомість. Ці якості високоорганізованої
формації матерії якості мозку. З виникненням суспільства людей почалась трансформуватись
природнича та естетична системи у резонансі з його поривами. На основі цих роздумів можна
зробити висновки про існування тих форм детермінації, які носять об’єктивний характер.
Зокрема відомий ранньохристиянський теократичний філософ Августин не заперечує ні свободу
людини, ні благодать Божу, а прагне знайти між ними гармонію [1, с. 232]
Є достатньо поширена позиція, у відповідності до якої мораль обумовлена бажаннями
здійснення підтримки соціуму в стані стабільності, зокрема видається достатньо природною. За
таких умов мораль існує в якості засобу впливу на активність індивіда з відповідними
суспільними потребами. Вони полягають у стандартизації поведінки, покарання за відхід від
суспільних стандартів і забезпечення вірогідності взаємних контактів, та виконання взаємних
очікувань. Через те, що за таких умов суспільство розуміється чимось таким, що виникає з волі
конкретних індивідів. Воно особливо актуалізується в пізнавальній формі відношення, так як
вона дає здатність знайти в заздалегідь пізнаваному предметі ті спільні риси, які є характерними
й для інших предметних явищах. Різні когорти вчених, які займаються осмисленням і
вирішенням філософських проблем, пропонують величезний ряд класифікацій форм й виглядів
детермінації, причому єдиної думки на відповідний рахунок не існує.
Так на думку Аристотеля, якій виводив прямий зв’язок між державним устроєм і формою
суспільного буття і станом суспільства, у тому числі етичним рівнем: гуманістичний вимір
державного управління полягає у здатності забезпечувати «справедливе погодження цілої
держави та узгодження законів з метою досягнення загального блага громадян [5 с. 88].
Мораль як явище існує на рівні свідомості своїх носіїв. Будучи ідеєю як правило неписаною і
абстрактною. І далеко не завжди маючи якесь інше продовження, в сфері того або ж іншого
прояву. Тобто моральність, як вид суспільних відносин, лежить поза правовим полем [20, с. 6]
А вибір що здійснює людина, для неї це суто формальність. Вибір може стосуватися цілей,
намірів, уподобань, але зміна їх не впливає на загальних характер особистості. Але всім добре
відома різниця між вибором, який зроблений по принципу «як заманеться» та свідомим
рішенням, яке виходить від волі людини.
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АВТОРСЬКА ТЕОРІЯ ВИЯВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ГЕНІЇВ
В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПЕРЕЛИВАННЯ:
ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ.
Анотація: На мій погляд, до цих пір не розкритий психологічний механізм щодо
виявлення майбутніх геніїв. Діяльність людини нескінченна, а психологічна інерція - її
супутній елемент, який надає як позитивне, так і негативний вплив на особистість, що
розвиває. Я вважаю психологічним механізмом майбутніх геніїв - нейтралізовану
психологічну інерцію дії. Розкриття такого механізму в дитячому віці дозволить
педагогічним працівникам ефективно проводити свою роботу з виявлення та розвитку
майбутніх геніїв. Мій психологічний механізм майбутніх геніїв, заснований на авторських
психологічних дослідженнях в процесі виконання арифметичних завдань.
Ключові слова: психологічна інерція дії, нейтралізація інерції дії, до проблемная,
проблемна і понад проблемній ситуація, психологічний механізм майбутніх геніїв.
Annotation: In my opinion, the psychological mechanism for identifying future geniuses has
not yet been disclosed. Human activity is endless, and psychological inertia is its accompanying
element, which has both positive and negative effects on a developing personality. I believe that the
psychological mechanism of future geniuses is the neutralized psychological inertia of action. The
disclosure of such a mechanism in childhood will allow teaching staff to effectively carry out their
work to identify and develop future geniuses. My psychological mechanism of future geniuses is
based on the author’s psychological research in the process of performing arithmetic tasks.
Key words: psychological inertia of action, neutralization of inertia of action, pre-problem,
problem and super-problem situations, psychological mechanism of future geniuses.
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Згідно з указом Президента України №31 / 2020 Про оголошення 2020/2021 навчальний
рік. Роком математичної освіти в України. Я розробив за своєю психологічною теорії, для
дорогих моїх обдарованих хлопчиків і дівчаток - майбутніх геніїв, унікальне та найпростіше
завдання по елементарній математики – (арифметиці) на віднімання і додавання з числами
від 1 до 100.
Я пропоную Вам випробувати самого себе авторським психологічним механізмом. Вам
пропонується з початку в умі без калькулятора вирішити завдання на віднімання і додавання
та заповнити 3 таблиці самостійно.
Якщо ви не вирішили завдання на віднімання і додавання в трьох таблицях, то ви за
своїм розвитком перебуваєте під впливом виникнення психологічної інерції дії на до
проблему рівні. Для цього рекомендую вивчити теорію щодо виявлення арифметичної
обдарованості за авторським психологічним механізмом, щоб Ви просто почали думати і
аналізувати. Я вважаю, що у Вас сформується власний стиль арифметичного мислення, який
підведе до позитивного впливу психологічної інерції дії на Вашу арифметичну діяльність. В
кінцевому підсумку прискорить вирішення арифметичних завдань. Виникнення
психологічна інерції дії яке заважає Вам шукати інші способи вирішення таких завдань на
віднімання і додавання.
Якщо ви вирішили завдання на віднімання і додавання, а також заповнили першу і
другу таблицю, то ви за своїм розвитком перебуваєте під впливом виявлення психологічної
інерції дії на проблему рівні. Вітаю Вас!!! Ви змогли подолати суб’єктивні труднощі.
Якщо Ви вирішили завдання на віднімання і додавання, а також заповнили і третю
таблицю, то ви за своїм розвитком перебуваєте під впливом нейтралізації психологічної інерції
дії на понад проблемному рівні. Захоплений Вами !!! Ви змогли подолати об’єктивні труднощі.
Ви самі змогли придумати власні арифметичні завдання на віднімання і додавання та
вирішили їх. Я вважаю, що Ви відмінно зуміли застосувати теорію психологічної інерції дії в
процесі вирішення арифметичних завдань на віднімання і додавання.
Ви є творчо обдарована особистість - майбутній геній.
І так я пропоную Вам випробувати самого себе при виконанні найпростіших
арифметичних завдань на віднімання. Розглянемо перше елементарне практичне завдання на
створення і виявлення у Вас психологічної інерції дії.
Практичне завдання № 1
Виникнення та виявлення психологічної інерції дії в процесі вирішення завдань на
переливання - віднімання.
Вам знадобиться: ручка або олівець, секундомір або годинник, умова десяті
арифметичних завдань на віднімання дані нижче в таблиці № 1.
Вам пропонуємо: вирішити 10 однотипних арифметичних завдань на переливання віднімання, в яких пропонується за допомогою трьох різних за обсягом ємкостей відміряти
необхідну кількість рідини. На ємкості немає ніяких поділок. Завдання вирішуються усно і
письмово записується алгоритм вирішення в таблицю № 1. На вирішення кожної
арифметичної задачі на переливання - віднімання відводиться до двох хвилин.
Наведемо приклад виконання завдання на віднімання № 0: Умова - маємо найбільшу
ємкість 19 літрів заповнену рідиною і порожню посудину 3 літри необхідно відміряти 10
літрів рідини. Алгоритм виконання завдання на віднімання 19-3-3-3 = 10.
Прошу Вас: дуже уважно ознайомитися з вирішенням даного арифметичного завдання.
Якщо Вам зрозумілий процес вирішення даного завдання, то я пропонуємо скласти подібні
приклади № 1 і тоді до - № 10, зафіксувавши вирішенні в таблиці.
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№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг ємкості
19; 3; 14; 59; 10;
13; 99; 25;
28; 43; 10;
31; 61; 4;
18; 59; 7;
23; 49 3;
18; 39; 3;
28; 76; 3;
16; 48; 4;
14; 36; 8;

Відміряти
10
25
23
5
22
27
20
15
25
12
6

Алгоритм віднімання
19-3-3-3=10

час
30 сек

Таблиця № 1

Друге вирішення

Варіант: Необхідно вирішити арифметично завдання № 1 на переливання - віднімання.
Вам пропонується з початку в умі без калькулятора вирішити завдання, зафіксувавши
вирішенні в Таблиці № 1. Вписуйте таку умову арифметично завдання на переливання віднімання від № 2, № 3 і тоді до № 15. Якщо рішення затягується більш 2 хвилин, то
перейти до наступної арифметично завдання на переливання - віднімання.
Подумайте над наступними питаннями:
1. Чим відрізняється завдання № 1 - 5, від інших?
2. У чому відмінність завдань № 6,7,8,9,10 від інших?
3. Якщо завдання № 8 не вирішена, то поясніть причину цього факту.
4. Скільки арифметичних завдань на переливання - віднімання мають друге
виконання?___________
5. Скільки часу було витрачено на виконання даних арифметичних завдань на
переливання - віднімання?____________
Практичне завдання № 11
Виникнення та виявлення психологічної інерції дії в процесі вирішення завдань на
переливання - віднімання і додавання.
Вам знадобиться: ручка або олівець, секундомір або годинник, умова п’ятнадцяти
арифметичних завдань на віднімання і додавання дані нижче в таблиці № 11.
Я пропонуємо Вам: вирішити 15 однотипних арифметичних завдань на переливання віднімання і додавання, в яких за допомогою трьох різних за обсягом ємкостей відміряти
необхідну кількість рідини. На ємкостях немає ніяких розділень, завдання вирішуються усно
і письмово записується алгоритм вирішення в таблицю № 11, на рішення кожного
арифметичного завдання відводиться не більше трьох хвилини.
Наведемо приклад виконання завдання № 0: Умова завдання: - маємо найбільшу ємкість 16
літрів заповнену рідиною і порожню посудину 2 літри необхідно відміряти 10 літрів.
Алгоритм виконання завдання на віднімання 16-2-2-2 = 10.
Алгоритм виконання завдання на додавання 2+2+2+2+2=10.
Наведемо приклад виконання завдання № 1: Умова завдання: - маємо велику ємкість 60
літрів заповнену рідиною і порожні ємкості 14 літрів і 10 літрів, необхідно відміряти 26 літрів.
Алгоритм виконання завдання на віднімання 60-14-10-10 = 26.
Наведемо приклад виконання завдання № 2: Умова завдання: - маємо велику ємкість 43
літри заповнену рідиною і порожні ємкість 28 літрів і 10 літрів, необхідно відміряти 5 літрів.
Алгоритм виконання завдання на віднімання 43-28- 10 = 5.
Прошу Вас дуже уважно ознайомитися з рішеннями арифметичних завдань .№ 0; № 1;
№ 2. Якщо Вам зрозумілий процес вирішення цих завдань на переливання - віднімання і
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додавання, то приступайте до вирішення завдань, то я пропонуємо скласти подібні приклади
від № 3 ; № 4 і тоді до № 15, зафіксувавши вирішенні в таблиці.
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обсяг ємкості
16; 2; 60; 14; 10;
28; 43; 10;
31; 61; 4;
18; 59; 27;
3; 21; 4;
3; 39; 15;
4; 27; 5;
5; 33; 6;
17; 52; 6;
20; 46; 2;
14; 34; 3;
25; 76; 3;
6; 36; 8;
40; 12; 8;
30; 13; 4;

Відміряти
10
26
5
22
14
7
18
9
11
23
22
17
28
14
20
13

Алгоритм віднімання
16-2-2-2=10
60-14-10-10 = 26
43-28-10=5

Час
20 сек.

Таблиця № 11

Алгоритм додавання
2+2+2+2+2=10

Варіант: Необхідно вирішити арифметично завдань № 3 на переливання - віднімання і
додавання. Вам пропонується з початку в умі без калькулятора вирішити завдання,
зафіксувавши вирішенні в Таблиці № 11. Вписуйте таку умову арифметичного завдання на
переливання - віднімання і додавання від № 4, № 5 і тоді до № 15. Якщо рішення затягується
більш 2 хвилини, то перейти до наступної арифметичного завдання на переливання віднімання і додавання.
Подумайте над наступними питаннями:
1. Чим відрізняється завдання № 1,2,3 і 4 від інших?
2. У чому відмінність завдань № 5,6,7,8,9,10,11,13 і 14 від інших?
3. Якщо завдання № 12 не вирішена, то поясніть причину цього факту.
4. Якщо завдання № 15 вирішена, то поясніть причину цього факту.
5. Скільки арифметичних завдань на переливання - віднімання мають друге рішення на
додавання?_______________
6. Скільки часу було витрачено на виконання даних арифметичних завдань на
переливання – віднімання і додавання ?______________
Я з 1955 року по теперішній час проводжу психолого-педагогічні дослідження, в
результаті яких мною був виявлений психологічний механізм обдарованості. Мій
психологічний механізм обдарованості діє тільки в разі нейтралізації психологічної інерції
дії, яка виникає (природним або штучним шляхом), потім виявляється (за допомогою
контрольної математичної задачі) і нарешті, нейтралізується (в результаті створюється
об’єктивно новий продукт при вирішенні нової невідомої математично завдання)
Різні дослідники вивчали процес обдарованості і звертали особливу увагу на
послідовність рішення творчих, в тому числі арифметичних і математичних задач, при цьому
виявлялися різні фази, стадії, акти, алгоритми, етапи та інші процеси творчої діяльності:
Енгельмайер П.К., Пономарьов Я.А., Рубінштейн С.Л., Леонтьєв А.Н., Богоявленська Д.Б.,
Шадриков В.Д., Брушлинский А.В., Дружинін В.Н., Лейтес Н.С., Якобсон П.М.,
Васілейскій С.М., Альтшуллер С.Г., Матюшкін A.M., Менчинская Н.А., Моро М.И.,
Кудрявцев Т.В., Моляко В.А., Рибалка В.В., Крутецкий В.А., Ільїн Е.П., Ушаков В.Д., Холодна
М.А., Мордухай-Болтовського Д.Д., Лазурский, А.Ф., Колмогоров А.Н., Юркевич В.С.,
Веремейчик І.М., G.Rossman, W.Gordon, B.Ghiselin, E.Talejko, E.Hutchinson та ін.
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Як і перераховані вище вітчизняні та зарубіжні дослідники, можна припустити, що і
майбутні генії мають певні рівні розвитку, співвідносні з виникненням в ході виконання
арифметичних завдань різних ситуацій, наприклад, до проблемних, проблемних і над проблемних.
Мій авторський психологічний механізм арифметичної обдарованості майбутніх геніїв
полягає в наступному:
1. В процесі арифметичної діяльності у Вас виникає штучним шляхом психологічна
інерція дії до даного виду арифметичних завдань, тобто кожна наступне арифметичного
завдання виконується за менший проміжок часу. Це призводить до позитивного впливу
психологічної інерції дії на Вашу арифметичну діяльність, яка веде в кінцевому рахунку до
прискореного вирішення арифметичних завдань сформованим у Вас одним способом
виконання. В результаті виникає так звана до проблемна ситуація, яка веде в кінцевому
випадку до майстерності.
2. В процесі творчої арифметичної діяльності у Вас так само виникає психологічна
інерція дії до даного виду арифметичних завдань, яку Ви здатні виконати або не здатні
виконати через суб’єктивні труднощі. Це призводить Вас як до позитивного, так і
негативного впливу психологічної інерції дії на Вашу творчу арифметичну діяльність. В
результаті виникає так звана проблемна ситуація.
3. В процесі творчої арифметичної діяльності у Вас так само виникає психологічна
інерція дії до даного виду арифметичних завдань яку Ви не в змозі виконати через об’єктивні
труднощі. Це призводить до негативного впливу психологічної інерції дії на Вашу творчу
арифметичну діяльність. В результаті виникає так звана над проблемна ситуація.
Я вважаю, що перший рівень до проблемних ситуацій, який заважає Вам шукати інші
способи виконання арифметичних завдань.
Таким чином, психологічним механізмом творчої арифметичної обдарованості –
є нейтралізована психологічна інерція дії. Я стверджую, якщо Ви зуміли нейтралізувати
психологічну інерцію дії, то Ви є творчо обдарована особистість - майбутній геній.
Психологічний механізм арифметичної обдарованості майбутніх геніїв
РІВНІ №

Найменуванн
я ситуації

Для вирішення
ситуацій
необхідно
Репродуктивне
арифметичне
мислення

Процесуальна схема вирішення арифметичного завдання

1
РІВЕНЬ

До проблемні
ситуації

11
РІВЕНЬ

Проблемні
ситуації

Продуктивне
арифметичне
мислення

Неповна умова
арифметичного
завдання

111
РІВЕНЬ

Понад
проблемні
ситуації

Творче
арифметичне
мислення

Відсутність
умов
арифметичного
завдання

Повна умова
Арифметичного
завдання

Позитивний
вплив
психологічної
інерції дії
Позитивний і
негативний
вплив
психологічної
інерції дії
Негативний
Вплив
психологічної
інерції дії

Виникнення
психологічної
інерції дії

Виконання
арифметично
го завдання

Виявлення
психологічної
інерції дії

Виконання
арифметично
го завдання

Нейтралізація
психологічної
інерції дії

Виконання
арифметично
го завдання

За роботу мої дорогі обдаровані хлопчики й дівчатка - майбутніх геніїв з пошуків
власних інших вирішень на віднімання і додавання в Таблицю № 111
Практичне завдання № 111
Нейтралізація психологічної інерції дії в процесі вирішення завдань на переливання віднімання і додавання.
Вам знадобиться: таблиця, ручка, годинник або секундомір.
Я пропоную: скласти подібні приклади при вирішенні арифметичних завдань на
віднімання і додавання в процесі переливання № 1 - № 10. З використанням психологічної
інерції дії, як психологічного механізму арифметичної обдарованості - майбутніх геніїв.
Умови завдання: є велика ємкість 39 літрів заповнена рідиною і порожні ємкості 15 і 3
літри. Необхідно відміряти 18 літрів рідини.
Алгоритм виконання завдання на віднімання 39-15-3-3 = 18.
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Алгоритм виконання завдання на додавання 15 + 3 = 18. Знання складу числа (графа
«Відміряти») і рішення рівнянь (невідомого зменшуваного третього числа), наприклад: Х (15 + 3) = 18, а від’ємник ( перше і друге число ємкості) склад числа графа «Відміряти» воно
ж стало змістом графи - алгоритм складання.
Використовуючи обсяг ємкості (числові дані) на свій розсуд. Прошу вас звернути увагу
на обсяг ємкості (числові дані) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 27;
28; 30; 31 ; 33; 34; 36; 39; 41; 43; 46; 48; 49; 59; 60; 61; 76 і 99, які були використані вами в
першій і в другій таблицях. Переконливо прошу вас в третій таблиці використовувати обсяг
ємкості (числові дані), що залишилися від 1 до 100.
Прошу Вас: дуже уважно ознайомитися з рішенням даного арифметичного завдання.
Якщо вам зрозумілий процес вирішення даного завдання, то я пропоную скласти подібні
приклади від № 1 і тоді до № 10, зафіксувавши вирішенні в таблиці.
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг ємкості
15; 39; 3;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;

Відміряти
18

Алгоритм віднімання
39-15-3-3=18

Час
20 сек.

Таблиця № 111

Алгоритм додавання
15 + 3 = 18

Переконливо прошу Вас: якщо ви вирішили завдання на віднімання і додавання та
заповнили три таблиці самостійно, то чекаю ваших результатів на мій E-mail: apz37@i.ua
Ми включимо Вас: в список осіб, що володіють творчою обдарованістю - майбутніх
геніїв, та будемо підтримувати з вами подальший зв’язок.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОБДАРОВАНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Анотація. Сучасне суспільство вимагає грунтовних змін в системі освіти. У статті
розглядаються питання, які пов’язані з аналізом психолого-педагогічної літератури щодо
дослідження проблем обдарованості в умовах сучасної школи.
Ключові слова. Обдарованість, освітній простір, інновації, інтелект.
Annotation.Modern society requires profound changes in the education system. The article
discusses issues related to the analysis of psychological and pedagogical literature on the study of
giftedness in the modern school.
Key words. Giftedness, educational space, innovations, intellectual.
Сьогоднішній світ – період змін, інновацій, час інтелекту, – він вносить свої умови в
наше життя, висуває нові вимоги до людини. Нові зміни в суспільстві переконують, що
найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями,
обдаруваннями. Творчий, інтелектуальний потенціал людини, що визначається її особливою
субстанцією – обдарованістю, є рушієм прогресу суспільства. Кожна держава зацікавлена у
вихованні цього потенціалу, оскільки вважається, що країна, яка випереджаючими темпами не
розвиває в себе чинники могутнього інтелектуального капіталу, взагалі не може розраховувати
на більш-менш гідне місце у світовій спільноті. А тому проблема обдарованості в наш час стає
все більш актуальною. Це, насамперед, пов’язано з потребою суспільства в неординарних
творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих
дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень
психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у
поведінці і мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої
діяльності. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від
норми або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо
показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення педагога до
обдарованої дитини, зняти бар’єри, що блокують її таланти. Існує думка, що обдаровані діти
не потребують допомоги дорослих, не відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але
насправді такі діти найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони
більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв’язки. Обдарована
дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до оточуючого. Тому
педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути досить терпимі до критики взагалі
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і себе зокрема. Розбудова державності в Україні зумовлює нагальну потребу суспільства у
нестандартних, творчих, обдарованих особистостях, здатних розширити межі сучасного
розуміння світу й вийти у світ майбутнього. Отже, проблема створення умов, що забезпечують
виявлення та розвиток особистості обдарованих дітей, реалізацію їх потенціальних
можливостей, як одне з пріоритетних завдань сучасного суспільства, набуває в останні роки
особливої актуальності.
Обдарованість – досить складна за своєю природою психологічна якість дитини, тому в
психологічній літературі одностайність у розумінні цього феномену відсутня. Більшість
сучасних психологів визнає, що рівень, якісна своєрідність й характер розвитку
обдарованості – це завжди результат складної взаємодії природних здібностей, що
визначаються спадковістю, та соціокультурного середовища, опосередкованого певною
діяльністю дитини (ігровою, навчальною, трудовою). Особливе значення відіграють власна
активність дитини, а також психологічні механізми саморозвитку особистості, які є підгрунтям
формування й реалізації індивідуального таланту.
Одна група вчених (Н.Бехтерева й ін.) вважає, що саме те, що функціонує без навчання,
то і є обдарованістю, і її треба виявляти ще в ранньому дитинстві. Раннє виявлення
обдарованості допомагає спрямувати розвиток й створити усі умови для нього.
Інша група (Б.М.Теплов та ін.) притримується думки, що обдарованою є дитина, яка
відрізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні
(приховані) задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.
Обдарованість, як характерну ознаку особистості, визначають за різними критеріями.
Наприклад, український психолог Юрій Гільбух на основі аналізу пізнавальних особливостей
дитини виокремлює такі типи обдарованості: - природничі теоретики (спрямованість
пізнавального інтересу на осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань); −
природничі прикладники (спрямованість пізнавального інтересу на розв’язання складних
онструкторсько-технічних завдань, моделювання); − гуманітарії (спрямованість пізнавального
інтересу на мови, суспільні науки, літератури.
Американські психологи (Іллінойський університет) під керівництвом М. Карне
найголовнішими вважають такі типи обдарованості дитини: 1. Інтелектуальна обдарованість.
Виявляється у допитливості, спостережливості, точному мисленні, винятковій пам’яті, потязі
до нового, глибині занурення у нове. 2.Обдарованість у сфері академічних досягнень. У
читанні: надає йому перевагу серед інших видів діяльності; швидко і надовго запам’ятовує
прочитане; володіє великим словниковим запасом; використовує складні синтаксичні
конструкції; цікавиться написанням букв і слів. У математиці: виявляє інтерес до лічби,
вимірювання, зважування, упорядкування предметів; запам’ятовує математичні знаки, цифри,
символи; легко виконує арифметичні дії; застосовує математичні вміння і терміни до ситуацій,
що не стосуються безпосередньо математики. У природничих науках: виявляє інтерес до
навколишнього; цікавиться походженням та призначенням предметів і явищ, їх класифікацією;
уважність до явищ природи, їх причин і наслідків, намагання експериментувати. Наступним
кроком у визначенні наявності у дитини потенційної обдарованості є організація педагогічного
спостереження за її поведінкою та аналіз її дій та вчинків, пов’язаних з проблемними
ситуаціями у житті. Критеріальними засадами цих діагностичних процедур, по перше, може
слугувати загальновизнана структура розвиненої обдарованості. А по-друге, за допомогою
методу вибіркового аналізу наукової та художньо-публіцистичної літератури можна виявити
сукупний перелік психологічних характеристик, притаманних обдарованій людині.
Узагальнена психологічна характеристика обдарованої особистості: − має хорошу пам’ять,
добре розвинуте абстрактне мислення; − як правило, дуже активна і завжди чимось зайнята;
Отже, те, що дитина обдарована, можна припустити, якщо її інтелектуальні здібності
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перевищують стандартний рівень, до вирішення проблем і завдань вона застосовує творчий
підхід, а також у неї наявний високий рівень мотивації досягнень. Особлива психологічна
якість обдарованих дітей – їх здатність прогнозувати можливі ситуації, способи розв’язання
проблем, внутрішньо програвати ситуації ризику й небезпеки, а також знаходити можливі
виходи із таких ситуацій.
Можна зробити висновок, що в системі навчання обдарованих дітей надзвичайно велика
роль належить педагогам. Враховуючи те, що обдаровані діти навчаються в одній групі з
іншими дітьми, педагоги повинні вміти працювати з дітьми, які володіють різними
здібностями і особливостями, знати вікові й психологічні особливості розвитку дітей, вміти
створювати умови для розвитку пізнавально-творчої діяльності, сприяти розвитку творчого
потенціалу дітей. Розбудова незалежної України потребує змін в структурі системи освіти з
метою відтворення інтелектуального потенціалу народу. Нашій державі потрібні енергійні,
талановиті люди, які можуть ставити і творчо розв’язувати не лише поточні завдання, а й такі,
що відносяться до майбутнього. Тому серед головних завдань освітніх закладів на даному
етапі розвитку суспільства висувається завдання розвитку здібностей особистості, її творчого
становлення, потреби розвитку і уміння самоудосконалюватися. Освітні заклади повинні
створювати сприятливі умови для самовираження особистості в різних видах діяльності,
розкриття її нахилів, здібностей і обдарованостей.
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НОВІТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ З ООП
Summary. The article considers the problem of creating an individual educational route of a
child with educational needs in educational institutions with positions of modern approaches to
functioning at the postal ICF-CA, which provides flexibility of physical, psychological and social
environment of educational institutions and the possibility of providing optimal level of support.
Key words: individual educational route, child with persons of educational needs, ICF-CA.
З огляду на філософію, психофізіологічний розвиток людини є складним, діалектичним
процесом, який перебуває у неперервному розвитку, що зумовлює якісну трансформацію одних
явищ та процесів у інші. Як будь-якому динамічному явищу, його перебігу притаманні ряд певних
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закономірностей. До них належать послідовність та нерівномірність функціонального дозрівання,
якісне перетворення одних сформованих явищ у інші (О. Нагорна). Також потрібно врахувати, що
вагомим підґрунтям, на тлі якого здійснюється розвиток загалом, є віковий фактор, оскільки саме
кожна наступна стадія розвитку взаємопов’язана з попередньою. Не менш важливого значення
мають умови, у яких відбувається розвиток та формування особи. А саме, наскільки зовнішнє
середовище та показники здоров’я були сприятливими для цього. Відповідно, прояви негативних
факторів, що справляли вплив на розвиток та його специфічні відхилення від нормотипових
показників, які сформувалися під цим впливом і є особливостями розвитку, які переломлюються
в умовах освітнього середовища у особливі освітні потреби, що потребують створення
відповідних умов та допомоги. Педагогічна практика має приймати до уваги ці закономірності для
вибудовування успішної роботи та за-для створення оптимальних умов освітньо-виховного
процесу на засадах дитиноцентризму, гуманізації освітнього процесу у всіх його ланках.
Особливості розвитку, що виявляють у дітей, мають певну класифікацію. Однак,
адекватно організований освітній процес потребує деталізації стану психофізіологічного
розвитку, який відбувається на основі комплексного вивчення особливостей розвитку дитини з
метою визначення її особливих освітніх потреб [3]. Визначення освітніх потреб здобувачів
освіти спирається на аналіз основних сфер розвитку дитини, комплексне вивчення яких
здійснюється фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).
Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:
• оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального розвитку дитини, її
відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);
• оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких пізнавальних
процесів, як
сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);
• оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого розвитку та
використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його
структури);
• оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини до вольового
зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);
• оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості знань, вмінь,
навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та
навичок дітей дошкільного віку) [4].
Наявність особливих потреб потребує адаптації до індивідуальних особливостей кожної
конкретної дитини через безпосереднє успішне залучення її до загальноосвітнього навчального
процесу (процедуру введення до колективу учнів з типовим розвитком, групового/класного
простору), організації відновлення її організму (здоров’я, фізичного стану та працездатності), а
також пристосування курикулуму (оцінювання потенційних можливостей дитини, визначення
і здійснення необхідних змін під час використання поточного навчально-виховного змісту).
Якість надання підтримки дітям з ООП залежить від врахування повноти труднощів, які вони
відчувають, потрапляючи у загальноосвітнє середовище[3,4].
Організація навчально-виховного процесу освітніх закладів зорієнтована на провідні
ознаки онтогенезу та на сучасні уявлення про взаємодію біологічного, психічного та
соціального рівнів розвитку, що полягають у визнанні їх одночасного впливу на появу
багатьох варіантів індивідуального розвитку.
Розвиток складається з етапів, що відрізняються один від одного появою специфічних
вікових особливостей. Вони визначаються низкою чинників: спадковістю (психофізіологічним
станом, інтелектуальним потенціалом, особистісними структурами і т.д.), умовами і впливом
соціального середовища (місцем дитини у системі соціальних стосунків), біологічною і
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соціальною зрілістю (певним рівнем розвитку біологічних структур і уявлень про соціум),
темпом розвитку (швидкістю і ступенем збалансованості) 12.
Варто зазначити, що етапи розвитку, незалежно від наявності чи відсутності проблем,
притаманні всім дітям. Водночас, вікові особливості під впливом догляду, стимулювання і
навчання набувають індивідуального прояву. Ступінь збалансованості й синхронності
становлення фізичної, психічної, соціальної та особистісної складових може бути різним у
кожної дитини і робити її унікальною. Така відмінність визначає варіативність індивідуальної
траєкторій розвитку дітей. Цей факт свідчить про необхідність створення гнучкого освітнього
середовища. Відтак, має бути розроблена певна організація такого [3].
Організація такого середовища передбачає створення умов для комфортного
функціонування дитини з ООП у дитячому колективі. Серед загальних умов:
• універсальний архітектурний дизайн (архітектурна доступність);
• методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідно до
особливих освітніх потреб конкретної дитини;
• сприятлива психоемоційна атмосфера;
• співпраця усіх учасників інклюзивної освіти стосовно конкретної дитини;
• здійснення необхідних пристосувань середовища для конкретної дитини;
• постійне підвищення кваліфікації педагогів та різнопрофільних фахівців для
удосконалення інклюзивного навчання;
• готовність учня з ООП долучитися до функціонування у дитячому колективі.
Задоволення особливих освітніх потреб учнів в інклюзивних освітніх закладах
спирається на середовищний підхід (educational environment approach) 13, який забезпечує
гнучкість фізичного, психологічного і соціального середовища
Ефективність створення таких умов, залежить від розуміння і врахування особливих
освітніх потреб учня. На перший план виступає не медичний діагноз, не своєрідність розвитку
особистості або специфіка взаємодії із соціумом, а вплив доступного (пристосованого)
освітнього середовища з метою уможливлення або покращення функціонування дитини у
процесі навчання в загальноосвітньому закладі (Мал.1).

Висновок про
комплексну психологопедагогічну оцінку
дитини

Індивідуальна програма
розвитку (ІПР)

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

Мал.1 Організація навчання за індивідуальною траєкторією.

Алімова Ю.А., Гордієнко І.В. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та
здоров’я дітей та підлітків: упровадження в роботу / Ю.А. Алімова, І.В. Гордієнко «НейроNews:
психоневрологія та нейропсихіатрія», 2017р., №6(90), с.-37-40.
13
Міжнародна стандартна класифікація освіти. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та
культури, 1997.
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Для правильної організації доступного (пристосованого) освітнього середовища особливої
актуальності набуває визначення індивідуальних (фізичної та матеріальної специфіки
середовища, своєрідності безпосереднього контакту з людьми: родиною, знайомими,
однолітками та незнайомими) і соціальних факторів (організацій та послуг, що пов’язані з
робочим середовищем, діяльністю громад, державними установами, комунікацією і
транспортними послугами та неформальними соціальними мережами, нормативно-правовим
забезпеченням, нормативними актами, формальними та неформальними правилами,
ставленнями та ідеологіями) навколишнього середовища. Вони можуть виступати у ролі таких,
що полегшують навчання учня з ООП, або ж таких, що виступають у якості бар’єрів на шляху до
опанування знань в освітньому закладі.
У якості сучасного інструментарію, що дає змогу скласти об’єктивне уявлення на основі
обліку характеристик розвитку дитини та впливу на неї навколишнього середовища, у багатьох
країнах світу вже використовується Міжнародна класифікація функціонування, обмеження
життєдіяльності, здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП), яка походить від Міжнародної
класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) (ВООЗ, 2001) [1] .
Нещодавно Україна здійснила перехід від Міжнародної класифікації хвороб до
Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і
підлітків (МКФ-ДП), що дозволило долучитися до європейських та міжнародних стандартів
захисту прав людини. Відповідний Наказ МОЗ України № 981 підписано 23 травня 2018 року.
«Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень
життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень
життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» МКФ ДП охоплює весь комплекс
життєдіяльності – від народження до 18 років і надає можливість провести сучасну, досконалу
оцінку в Інклюзивно-ресурсному центрі і надати професійну освітню допомогу та супровід дітей
з особливими освітніми потребами під час навчання. МКФ-ДП походить від Міжнародної
класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності ВООЗ 2001 року і призначений для
обліку характеристик розвитку дитини та впливу на неї навколишнього середовища.
МКФ-ДП призначена для використання широкою спільнотою, а саме медичною сферою,
педагогами, членами сімей, дослідниками, адміністраторами та суспільством в соціальній і
політичній сферах, які мають документальне підтвердження характеристик здоров’я і
функціонування дітей та підлітків. МКФ-ДП пропонує концептуальні рамки та єдину
стандартизовану термінологічну мову для позначення проблем, які проявляються в ранньому
дитинстві, дитячому і підлітковому віці, включаючи функції та структури організму, обмеження
активності та участі, а також фактори навколишнього середовища, що мають важливе значення
для дітей і підлітків. З її акцентом на функціонуванні МКФ-ДП є різноплановою класифікацією,
на підставі результатів якої можливо базувати національними, соціальну, урядову стратегію,
спрямовану на поліпшення здоров’я дітей та підлітків на всіх етапах їхнього розвитку [5].
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і
підлітків (МКФ-ДП) включає в себе подальшу детальну інформацію про застосування МКФ при
документуванні характеристик дітей та підлітків віком до 18 років. МКФ-ДП пропонує
концептуальні рамки та єдину стандартизовану термінологічну мову для позначення проблем,
які проявляються в ранньому дитинстві, дитячому і підлітковому віці, включаючи функції та
структури організму, обмеження активності та участі, а також фактори навколишнього
середовища, що мають важливе значення для дітей і підлітків.
Обмеження участі дітей з інвалідністю тривалий час розглядалися як прямі наслідки
розладів та порушень. Традиційна термінологія інвалідності відображає цей медичний підхід,
«націлюючись» на особу, точніше її особливості та нехтуючи оточенням як важливою
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складовою інвалідності, що може кардинально впливати на її функціональність. Ця термінологія
зосереджена на медичних причинах і не бачить соціальної динаміки, тому в контексті прав
людини вона породжує дуже тривожне явище, а саме – зводить людину до однієї категорії,
маскуючи складність досвіду життя з інвалідністю. Традиційне «медичне» розуміння
інвалідності, що передбачає надмірний фокус на особі, не реагує на зміни ступеню участі та не
здатне враховувати вплив навколишнього оточення.
Здоров’я – це результат динамічної взаємодії між біологічними, психологічними та
соціальними процесами. Царина МКФ охоплює всі аспекти людського здоров’я та пов’язані зі
здоров’ям, компоненти благополуччя, зокрема наявність змістовних стосунків та отримання
високоякісної освіти. МКФ не охоплює обставин, у яких дискримінація чи виключення
зумовлені винятково соціальними чинниками, такими, наприклад, як релігія, стать або етнічне
походження. Проте в контексті здоров’я та благополуччя вона має універсальне застосування.
МКФ цінна тим, що дозволяє описати складові здоров’я, зрозуміти взаємодію між проблемами
здоров’я, функціонуванням та інвалідністю і контекстуальними факторами. Функціонування та
обмеження життєдіяльності розглядаються як результат складних взаємодій між біологічними,
психологічними та соціальними чинниками. МКФ пропонує єдину мову для вивчення динаміки
цих компонентів та їх наслідків, а отже, є основою для розуміння важелів для поліпшення
життєвої ситуації людей з інвалідністю. МКФ дає визначення компонентів функціонування та
обмежень життєдіяльності, але НЕ прописує і не вказує, хто є «нормальним», а хто «має
інвалідність». Міжнародні дані щодо обмеження життєдіяльності чітко показують, що
інвалідність в різних контекстах сприймається та визначається по-різному. Показники
визначення різняться, як і відсоток людей, які вважають себе особами з інвалідністю. Це може
бути обумовлено різним життєвим досвідом, різним самосприйняттям, чи використанням різних
індикаторів для визначення функціональних обмежень проблемою 14.
МКФ поділена на дві головні частини. Перша зосереджується на функціонуванні та
обмеженні життєдіяльності (інвалідності); друга описує контекстуальні фактори. Окрім того,
кожна з частин має дві складові: (1) Функціонування та обмеження життєдіяльності: компонент
«Функції та структури організму» та компонент «Діяльність та участь» і Контекстуальні
фактори: компонент «Фактори навколишнього середовища» та «Особистісні фактори». Головна
увага в класифікації приділяється саме функціонуванню та обмеженням життєдіяльності як
медичним, так і пов’язаним зі здоров’ям складовим благополуччя. Контекстуальні фактори
представлені зовнішніми (середовищними) та внутрішніми (особистісними) чинниками, що
впливають на функціонування у певних життєвих ситуаціях. Частина Функціонування та
обмеження життєдіяльності описує системи організму (функції та структури організму),
наприклад, «розумові функції»/»структури нервової системи» чи «функції травної, ендокринної
систем чи метаболізм», а також сфери життя (діяльність та участь), які в МКФ називаються
«доменами». Серед останніх, наприклад – «Навчання та застосування знань», «Комунікація»,
«Мобільність» чи «Міжособистісні взаємодії та стосунки». Проте, класифікація не визначає, як
саме потрібно описувати «інвалідність», або як розвиваються обмеження життєдіяльності; вона
просто пропонує різні конструкції та домени, які можна використовувати у таких цілях [6].
Кожен компонент складається з різних доменів, представлених як розділи. В межах
кожного домену (чи розділу) існують категорії, що є одиницями класифікації. Тому, щоб
використовувати МКФ не тільки як «спільну мову», але і як класифікацію, потрібно вибирати та

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), 2014 р. професор Джудіт Голленвеґер (Judith
Hollenweger). Визначення та класифікація інвалідності., 2019.
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вживати відповідні окремі категорії чи коди. Можна обирати будь-яку категорію, що описує той
чи інший стан здоров’я, та спільно з кваліфікатором використовувати це для з’ясування меж або
масштабів функціонування чи обмеження життєдіяльності у цій категорії. Крім того, категорії
можна обирати для привернення уваги до позитивних аспектів функціонування, а не тільки для
виявлення проблем. Масштаб проблеми в певній категорії можна виразити за допомогою
числових кодів – від 0 (немає проблем) до 4 (серйозна проблема), що додаються до буквенноцифрового коду категорії.
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РОЗВИТОК УЯВИ ТА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація: у статті розглядається поняття уяви як психічного, пізнавального процесу,
її види. Індивідуальні особливості кожної дитини надають її уяві індивідуальну своєрідність.
Чим більше розвинені інтереси і потреби особистості, тим багатшою і різноманітнішою є
її уява. Тому говорять про широку і вузьку, багату і збіднену уяву дитини. Залежно від
обдарованості дитини в її уяві переважають різні образи. Так, в уяві дитини з художніми
здібностями, переважають образи кольорів і форм, а в уяві дитини з інженерними та
конструкторськими здібностями – зорові образи, що виражають геометричне відношення.
Від емоційності конкретної особистості залежить сила, динамічність і яскравість уяви. До
створення нових образів людину спонукають різноманітні потреби, що постійно
породжують діяльність розвитком знань, ускладненням суспільних умов життя,
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необхідністю прогнозувати майбутнє. Досліджено, що ефективному формуванню навичок
ХХІ століття сприяє розвиток уяви під час освітнього процесу.
Ключові слова: навички, уява, види, образи, розвиток.
Abstract: the article considers the concept of imagination as a mental, cognitive process, its
types. The individual characteristics of each child give his imagination an individual originality.
The more developed the interests and needs of the individual, the richer and more diverse is his
imagination. Therefore, they talk about the wide and narrow, rich and impoverished imagination of
the child. Depending on the talent of the child in his imagination is dominated by different images.
Thus, in the imagination of a child with artistic abilities, images of colors and shapes predominate,
and in the imagination of a child with engineering and design abilities - visual images that express
a geometric relationship. The strength, dynamism and brightness of the imagination depend on the
emotionality of a particular person. The creation of new images is motivated by a variety of needs
that constantly generate activity, the development of knowledge, the complexity of social living
conditions, the need to predict the future. It is investigated that the effective formation of skills of
the XXI century is promoted by the development of imagination during the educational process.
Key words: skills, imagination, types, images, development.
В умовах сьогодення освіта спрямована на формування в учнів Навичок XXI століття.
Навички ХХІ століття – це набір здібностей, які необхідні учням для успіху в умовах
сучасного глобалізованого інформаційного світу.
Серед них виділяють навчальні та інноваційні навички, такі як:

– творчість і інноваційність;
– критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
– комунікативні навички та навички співробітництва.

Ефективному формуванню цих навичок сприяє розвиток уяви під час освітнього
процесу.
Наукові джерела дають визначення, що уява - це здатність до створення нових образів.
Коли люди вміють помічати властивості предметів і переносити їх з одного на інший, поновому комбінуючи. Також це здатність до передбачення, тобто вигадування можливих
варіантів завершення тих чи тих ситуацій.
Уяву розвивати важливо, адже вона тісно поєднана з інтуїцією і мисленням.
Вчені в усьому світі вважають, що уява виникла в людини, як відповідь на потребу
передбачати результат своєї праці і, крім того, пояснити незрозумілі події та явища природи.
Розрізняють уяву мимовільну та довільну. Мимовільна (пасивна) уява - це коли нові
образи створюються не спеціально, а під впливом певної розповіді.
Мимовільна уява зумовлюється потребами і почуттями. Коли ти голодний, то уявляєш
смачні страви, в спеку уява приносить тобі прохолоду. Довільна (активна) уява – це уява, якою
керує спеціальна мета, яка наказує створити образ певного об’єкта або можливої ситуації.
Митець, який створює нову музику, чи образ літературного героя або картину, не обходиться без
довільної уяви. Або вчитель на уроці, коли пропонує учням уявити якусь історичну подію, певну
місцевість, подорожуючи по карті, також викликає в школярів довільну уяву. Активна уява
завжди спрямована на виконання творчого або логічного завдання. А пасивна уява не така
зосереджена і протікає без постановки мети, вона виявляється в хворобливих фантазіях, маренні,
інколи - в ілюзії життя, де людина говорить, діє уявно.
Залежно від характеру (або результатів) діяльності людини виділяють уяву:
відтворюючу (репродуктивну) і творчу. Відтворююча (репродуктивна) уява базується на
створенні образів предметів, чи явищ, які наявні в дійсності, або на відтворенні наочної
картини чи картини подумки на основі опису. Творча уява базується на самостійному
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створенні образів і об’єктів, які не існують в наш час. Творча уява активізується там, де
людина відкриває щось нове, знаходить нові способи праці, створює нові, оригінальні, цінні
для суспільства матеріальні та духовні цінності. У конструктора-винахідника, який створює
нову машину, уява творча, а в інженера, який за словесним описом або кресленням створює
образ цієї машини, - відтворююча. Творча і відтворююча уява взаємопов’язані між собою й
переходять одна в одну.
За змістом діяльності особистості розрізняють уяву: художню, технічну, наукову. Усі ці
види уяви мають свої особливості. У художній уяві переважають чуттєві образи (зорові,
слухові тощо). Вони надзвичайно детальні та яскраві.
Технічна уява створює образи просторових відношень у вигляді геометричних фігур із
застосуванням їх у різних комбінаціях подумки. Наукова уява втілюється в плануванні й
проведенні експериментальних досліджень, допомагає знайти нові, ще невідомі ланки в
системі фактів.
Ще виділяють один особливий вид уяви, який є важливим і невід’ємним для всіх
людей, це - мрія. Мрія - це уява бажаного майбутнього
Альберт Ейнштейн вважав, що уява важливіша за знання. Знання обмежені, тоді як
уява охоплює весь світ.
Формування уяви починається приблизно з двох з половиною років і активно триває
протягом усього шкільного періоду.
Дуже важливо розвивати уяву і в обдарованих дітей. Це діти, які різко виділяються із
середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних
задатків, так і сприятливих умов в освітньому процесі. Вони виявляють себе найбільш
яскраво в різних сферах діяльності: інтелектуальній, сфері академічних досягнень, творчості,
комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і в руховій сфері.
Чому так важливо розвивати уяву у таких дітей? Бо уява це – фундамент наочнообразного мислення, від якого безпосередньо залежить і рівень творчості.
Творчі здібності проявляються не тільки в мистецтві. Керівники великих компаній і
політичні лідери теж отримують користь від уміння мислити креативно, це допомагає їм
розглядати питання з різних перспектив і точок зору та знаходити рішення, які можуть не
помічати інші люди. Навички вирішення проблем, інноваційне мислення розвиваються
завдяки силі уяви. А ще дитина з гарною уявою має чудову пам’ять, гнучкий розум, краще
фокусується на завданнях і генерує нестандартні ідеї.
Вчитель має стати для своїх учнів другом, із яким світ стає цікавішим і повним загадок:
складати з ними вірші, вигадувати історії, ходити із класом в галереї чи музеї та неодмінно
обговорюйте побачене. На своїх уроках важливо застосовувати різноманітні методики та
вправи які, сприятимуть формуванню та розвитку уяви. Дайте дитині помалювати звичайні
каракулі, а потім за ними створити свою не повторну історію. Або запропонуйте скласти
класичне буріме. Чи просто принесіть коробку зі звичайними речами, і дозвольте дітям
знайти для них незвичайне застосування. Як знати, може саме дитина з вашого класу в
майбутньому подарує світові нові відкриття!
Кінорежисер Джеймі Паолинетти казав: «Обмеження існують лише у нашій свідомості.
Але якщо ми використовуємо нашу уяву, наші можливості стають безмежними.»
Розвиток та тренування уяви є запорукою успіху обдарованих дітей.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЯВИЩЕ ПСИХОМІРНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
В ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ З ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА
ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ
Abstract: The article analyzes the phenomenon of psychomerism of social reality in the
educational space, the influence of its extremely unbalanced state on the instability of behavior of
social environments and personality as psychomeric. To substantiate the application of the concepts
«psychomerism of social reality», «psychomerism of educational environment». In the context of
social philosophy and psychosynergetics, the study emphasizes the special role of nonlinearity of
their behavior in the nature of instability of their own social environment as a psychomer, the need
for a new model of educational environment.
The question of the phenomenon of «psychomerism of social reality» (term introduced:
Kozobrodova, 2019) in the educational space of the early 20’s. XXI century considered in this
article within the general purpose of the study [12] - to study in the context of the hypertheory
«brain-psyche-mind / consciousness...» [13 с. 108] the role of self-organized structures in the
behavior of non-equilibrium socio-humanitarian processes from the standpoint of social
philosophical analysis.
Keywords: psychosynergetics, social reality, model of educational space, psychomerism,
social environment, nonequilibrium behavior
Анотація: У статті аналізується явище психомірності соціальної реальності в
освітньому просторі, вплив її вкрай нерівноважного стану на нестійкість поведінки
соціальних середовищ і особистості як психомірних.Обґрунтовуватися застосування
понять «психомірность соціальної реальності», «психомірность освітнього середовища». В
контексті соціальної філософії та психосинергетики в дослідженні підкреслюється
особлива роль нелінійності їх поведінки в характері нестійкості власного соціального
середовища як психомірної, необхідність нової моделі освітнього середовища.
Питання про явище «психомірності соціальної реальності» (термін введений:
Козобродова, 2019) в освітньому просторі початку 20-х рр. XXI ст. розглядається в даній
статті в рамках загальної мети дослідження [12] - вивчення в контексті гіпертеорії»brainpsyche-mind / consciousness...» [13 с. 108] ролі самоорганізованих структур в поведінці
нерівноважних соціо-гуманітарних процесів з позицій соціально-філософського аналізу.
Ключові слова: психосинергетика, соціальна реальність, модель освітнього простору,
психомірность, соціальне середовище, нерівноважна поведінка
У цій статті викладається рішення задачі дослідження про роль самоорганізації в поведінці
одного з компонентів концепту «brain-psyche-mind / consciousness ...» («bpm / c ...») [(ЄршоваБабенко, 2019)] - психіки в контексті уявлення про явище «психомірне середовище» і його
поведінці (термін використовується: Єршова-Бабенко, 2008) з позицій психосинергетики та
соціально-філософського аналізу, зокрема, щодо освітнього простору, освітнього середовища як
психомірного.
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Психомірні системи / середовища (ПС) розглядаються у психосинергетиці [5,11] як похідні
від сістемо- / середообразуючої функції психіки людини – гіперсистеми синергетичного порядку
(ССП). У такому розумінні психіка – це «природне (природа розуміється в широкому сенсі – і як
природа Землі і як природа Космосу) специфічне надскладне явище (відкрита нелінійна система,
що самоорганізується середу синергетичного порядку – ОНБ), яке виражене сукупністю
структур і фазових станів різних видів, рівнів і вимірювань, що самоорганізуються сутностей, а
також процесів різної природи «[9].
Цілісність подібного явища розкривається через безліч вимірювань – інформаційних і
енергетичних, індивідуального та трансособистісного колективного буття і становлення,
субстратних й процесуальних, що співвідносяться з рівнями живого, неживого і віртуального
[14].
У психосинергетики перевага віддається терміну «середовище», оскільки термін
«система», простуючи до його визначенню Берталанфі (30-і рр. XX ст.), Як і раніше зберігає
значення цілого і його частини, а психіка розглядається автором психосинергетики з позицій
«нелінійне ціле в нелінійному цілому «[5].
З точки зору автора концепції «психомірне середовище» [6,11] визначальну, принципову
роль в психосинергетичном розумінні ПС грають структури, що самоорганізуються і сильно
(вкрай) нерівноважного стану, які можуть ставати і стають параметром порядку, системо- та
переходоутворюючим фактором. Це висловлює позиції постнекласичного етапу розвитку науки
і дозволяє показати обмеженість традиційної відбивної концепції розуміння психіки, а також
актуальність формування нової наукової області – психосинергетики. Її предметом і є ПС як
самоорганізовані середовища / системи різної природи, системоутворюючим фактором в яких є
психіка людини і / або її стан.
Самоорганізація є невід’ємним елементом категоріально-понятійного поля соціальногуманітарної сфери постнекласики (синергетики, психосинергетики та соціосинергетики), що
виражає еволюцію наукових уявлень про самоорганізованих складних середовищах і антропосоціо-культурних систем. Воно стало в сучасній науковій картині соціо-культурного світу
характеризувати соціальні системи / середовища, і виступати механізмом регуляції дій людини в
суспільстві [15].
У сучасному розумінні цього питання не вистачає відповідності між поданням сучасної
науки: 1) про механізми, характеристиках і поведінці явища самоорганізації, з одного боку; 2)
про її ролі в соціальній поведінці, соціальної діяльності, стани людини та суспільства,
формуванні соціальної реальності як про самоорганізованих середовищах / системах [ 12, с. 5560], з іншою; 3) про роль психомірності та цілісності в розумінні особливостей взаємодії
названих середовищ / систем в аспекті поведінки утвореного ними макро- і гіпероб’екта
дослідження [15]. Особливо гостро це позначилося в контексті поведінки освітнього простору як
соціальної і індивідуально-особистісного різновиду психомірного середовища.
На думку автора концепції ПС схильні до впливу потоків інформації, енергії / емоцій,
речовини / обмін, часу та ін., Не тільки надходять ззовні, але, по перше за все, що виробляються
самими цими системами / середовищами всередині себе стосовно себе, до своїх
внутрішньопсихічних – внутрішньоособистісних маркерів. (Якщо середовищем виступає група
людей, колектив, партія, ..., то це внутрішньо групові, культурологічні, ідеологічні та подібні
маркери). Це принципово суттєве положення для розглянутих в психосинергетиці ПС, для їх
стану, зміни, розвитку, деградації або зупинки / зависання / «плато».
«Суттєвість, – як зазначено в [8], визначається тим, щовнутрішньопсихічний вплив
названих потоків на самих себе може при певних умовах / факторах (їх в психосинергетиці 16)
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супроводжуватися дією нелінійного позитивного зворотного зв’язку (НПЗЗ), що виражається в
можливості посилення потоками самих себе і один одного за допомогою ними ж виробляємої
продукції (відповідно до внутрішньопсихічних маркерів, таким стають атрактори) «[8].
В роботі [6] підкреслюється, що ще 60 років тому С. Л. Рубінштейн (1947) вказував на те,
що зовнішні подразники не визначають безпосередньо реакції людини, що вони
опосередковуються через «внутрішні умови». У психології такі «внутрішні умови» отримали
назву особистісні установки, потреби, мотиви. Вчення про мотиваційні сфери як ядра
особистості був найбільш розробленим розділом психології особистості для свого часу.
Сьогодні, через більш як півстоліття, в руслі постнекласичної методології дослідження психіки
людини як синергетичного об’єкта [14] цей розділ психології отримує новий розвиток в
психосинергетиці. «Тим самим дозволяється одна з найбільш актуальних теоретичних і
методологічних проблем психології, підкреслена Б. Ф. Ломова в 80-і рр. - потреба в новій
методології дослідження психіки людини і теоретичному узагальненні наступного рівня «[6].
У найширшому сенсі з точки зору теорії самоорганізації суспільство (соціальна реальність)
постає як нелінійна особливого типу складна система / середовище, в якому стійкість
забезпечується відносинами із зовнішнім і внутрішніми середовищами. (Огляд см. В [15]).
Однак, як демонструє нам сучасна соціально-освітня ситуація в умовах карантинів COVID19 і ін., ця складна система / середовище у своєму стані все більше зсувається в категорію
«середовище», а не система. Також в ній починає превалювати роль стану внутрішньої,
внутрішньопсихічних, внутрішньоособистісних середовищ. Цей стан «перетягує» на себе
управління соціально-освітнім простором, соціально-освітніми середовищами.Особистісно
орієнтований вектор виявляється дієвіше соціально орієнтованого.
Як відомо, до базових понять синергетичного підходу належить термін «біфуркація». На
думку фахівців, потрапляння в точку соціальної біфуркації означає, що в аспекті досліджуваного
терміна соціальна реальність вже не зможе повернутися до попереднього стану, і слід очікувати
появи різних варіантів нового соціального порядку в суспільстві. Певною мірою це точка
неповернення для соціальної реальності, оскільки колишня система порядку і стабільність
порушені кардинально. Саме тут є важливий для нашого дослідження момент, а саме, – то, що
соціальний порядок не завжди є для людини його соціальною реальністю як такою, на яку він
орієнтований у своїй поведінці, рішеннях, вчинках, метою, виборі. В цьому і проявляється те, що
ми називаємо «психомірність соціальної реальності». На цей аспект (явище) ми хочемо звернути
увагу в поведінці суспільства як соціальної реальності і людей, з яких воно формується, у яких є
своя, суб’єктна (особистісно орієнтована) соціальна реальність. Ми хочемо підкреслити, що при
їх розгляді з позицій синергетичного підходу, саме ця різниця між названими соціальними
реальностями – особистості і суспільства, досягнувши критичного значення, може запускати
кризу в вимірі «людина», «його соціальну поведінку» - людиномірність, психомірність. Також
це може відбуватися в вимірі «стан соціального середовища / системи (суспільства)» соціомірність. В такому ракурсі особливу роль набуває те, що її стан соціальної реальності
істотно залежить від людських дій, а вони, своєю чергою, від психомірності соціальної
реальності особистості (суб’єкта), її стану. Розгляд мірності - психо-, соціо-, людино
представлено постнекласичною макроклассіфікаціейю наук, введеної для реалізації
трансдисциплінарності наукових досліджень XXI ст. [6].
У цьому корениться, на думку Л. Бевзенко, особливість нестабільності в справжньому її
значенні, тому, що в цей період в суспільстві починають діяти механізми самоорганізації, які
визначать подальший хід руху системи до нового порядку. «Міф, гра, натовп, спонтанність,
випадковість – головні поняття, здатні теоретично охопити цей процес. Соціальні структури, які
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при цьому як би самі собою виникають, ґрунтуються на загальному міфологічному просторі або
спільні правила гри, які залучають членів соціуму у сферу свого притягання «[1 с.12]. При цьому
на макрорівні суспільства відбувається розрив соціальних зв’язків, звичних повсякденних
практик, радикальні зміни колишнього стилю життя.
Тому індивід (особистість, суб’єкт), який звик до стабільного стану суспільства, до
раціонального прийняття рішень в ситуації повільно мінливого суспільства, до визначення
чітких прогнозів подальших шляхів розвитку, буде відчувати себе невпевнено –
непристосованим до нових умов нестабільності: «у вирі сучасних соціальних процесів людина
модерну не може відчувати себе адекватно «[1 с.13].
Найбільш яскраво та очевидно описані процеси, зміни відчули жителі багатьох країн в
період карантину через епідемію COVID19 - теорія перетворилася в гірку наочність. Соціальна
реальність освітнього простору несподівано й одночасно «по всій поверхні» зруйнувалася. Зник
звичний «соціальний порядок як універсальний механізм ідентифікує зв’язку індивідів і
суспільства» [4 с.138], в цьому випадку, в освітньому середовищі.
Виник стан цього середовища, яке підпадає під такі визначення станів, виділених для
людини та соціального середовища як «вкрай нерівноважене», «непередбачуване», «нелінійне»,
«психомірне». Водночас спираючись на наявні на сьогодні в українській науці та філософії
теоретико-методологічні, концептуальні та практичні розробки, виконані за останні 30 років в
області філософії та методології науки, соціальної філософії, соціології та психології, ми можемо
розробляти якісно нову, адекватну нових соціальних умов, психосинергетичну модель
освітнього середовища. Одним з базових явищ в цій моделі виявляється явище психомірності
соціального середовища, а отже, і психомірності освітнього середовища / системи як різновиду
соціальної.
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ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ І ОБДАРОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ПОТЕНЦІАЛ УСПІХУ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано актуальність процесу виховання громадянськості та
розвитку обдарованої особистості як одну з складових потенціалу успіху держави.
Розглянуто мету та завдання основних питань сьогодення: формування національного
світогляду, національної свідомості та національної громадянської позиції вихованців;
розвиток творчих здібностей окремої особистості та вміння їх об’єднати для виконання
спільної справи; формування справжнього патріота громадянина України.
Ключові слова: громадянськість, обдарована особистість, виховання, козацька
педагогіка, держава.
The article analyzes the relevance of the process of education of citizenship and the
development of gifted personality as one of the components of the success potential of the state. The
purpose and tasks of the main issues of today are considered: the formation of the national
worldview, national consciousness and national civic position of the pupils; development of
creative abilities of an individual and the ability to combine them to perform a common cause;
formation of a true patriot of the citizen of Ukraine.
Key words: citizenship, gifted personality, upbringing, Cossack pedagogy, state.
Громадянське виховання - процес формування громадянськості як інтегрованої якості
особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично,
юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого
оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними.
Важливе місце у громадянському вихованні посідає громадянська освіта – навчання
спрямоване на формування знань про права і обов’язки людини. Громадянська освіта тісно
пов’язана з формуванням соціально-політичної компетентності особистості у суспільній сфері, що
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напряму залежить від виховання. Тому саме процес виховання є фундаментом всіх складових
життя людини.
Кожне століття до розвитку особистості виставляє певні вимоги, відповідно до потреб
суспільства. Тому кожна епоха подарувала світу невелику кількість людей, чиї подвиги та
досягнення залишились нащадкам. Але розвиток всесвіту не стоїть на одному рівні. Щодня
відкриваються нові види діяльності, потреби суспільства, розширюється коло обов’язків та норм
життя людини, що дають смогу ширше розкритися можливостям кожного. Це ще раз доводить,
що у сучасному світі на першому плані стоїть розвиток кожної окремої людини, з її потребами та
примхами, з її забаганками та мріями, як особистості. Ми впевнені, що кожна особистість має свої
таланти та якісь особливі дари, що несуть користь оточуючому світу та самій людині. Від того, як
держава піклується про своїх громадян, про всіх разом, а більше про кожного окремо, залежить її
подальше майбутнє, тобто якщо є плацдарм для реалізації потреб населення країни, є житло,
стабільний прибуток, вільна освіта та гідне лікування, то й потенціал успіху тієї держави буде
досить високий.
Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється водночас процесом
відродження нації. Для України, яка є поліетнічною державою, громадянське виховання
відіграє особливо важливу роль ще й тому, що воно покликане сприяти формуванню
соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. Саме на базі
демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, можливе
об’єднання різних етносів і регіонів України задля розбудови й вдосконалення суверенної,
демократичної держави, громадянського суспільства.
Ці процеси вимагають формування громадянської культури. Важливу роль у цьому плані
відіграють всі ланки системи освіти загалом і громадянська освіта та виховання, зокрема, особливо
у суспільстві перехідному, де вони не тільки підтримують, а й закладають основи демократичної
ментальності, формують у громадян ідеї та поняття про права і обов’язки людини, виховують
здатність до критичного мислення, уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання,
усвідомлювати свої обов’язки та виявляти толерантність до поглядів іншої людини, керуватися у
вияві соціальної активності демократичними принципами.
Найкращим прикладом такого виховання є українська козацька педагогіка, виховним
ідеалом якої є лицар – розумна, чесна, смілива людина, яка шанує батьків, їхню віру, обряди,
звичаї, традиції, захищає рідну землю, свій народ, державність України, є палким, свідомим
патріотом, носієм волелюбності, народної етики й естетики, національної гідності, народної
мудрості.
Козацька педагогіка – один з витоків вітчизняної педагогіки, невід’ємна складова української
етнографічної педагогіки. Має значний вплив на становлення та розвиток національної системи
виховання. Козацька педагогіка акумулює в собі вироблені віками та апробовані часом традиції
виховання молоді. Широко практиковані методи навчання і виховання козацьких дітей мають
дуже багато національно самобутнього (в цілях, завданнях, традиціях, засобах впливу на
особистість тощо). Їх відрізняють цілісність, багатство ідей і настанов козацької виховної
мудрості, що становили собою і теоретичну, і практичну частини специфічної та самобутньої
козацької педагогіки.
Термін «козацька педагогіка» охоплює зміст, ідейну спрямованість, національні виховні
традиції українського народу, які він виплекав упродовж століть для захисту рідної землі від
постійних чужоземних навал, для гартування молодого покоління у дусі подвижництва і героїзму.
Цей термін позначає систему народно педагогічних і наукових знань, ідей та інших цінностей [3].
В усній формі козацька педагогіка зберегла, передаючи з покоління до покоління найкращі
духовні цінності народу, досвід виховання, формування і навчання особистості, не зафіксовані
письмово прогресивні й результативні форми до пологового виховання, батьківського опікування
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немовлят і дітей дошкільного віку, роботи з отроками, підлітками і юнаками та побудови взаємин
між дорослими. Так виникли неписані закони кодексу лицарської честі, що передбачали:
– любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, ставленні до
Батьківщини-України;
– готовність захищати слабших, молодших, зокрема дітей;
– шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі;
– непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності (правдивість і
справедливість, скромність і працьовитість тощо);
– відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;
– розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи,
землі;
– прагнення робити пожертви на будівництво храмів, навчально-виховних і культурних
закладів;
– цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого
організму;
– уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти.
Козацька педагогіка як невід’ємна складова української етнографічної педагогіки
акумулювала в собі вироблені віками та апробовані часом традиції виховання молоді[3].
Система освіти і виховання у школах (козацькі, січові, полкові, паланкові, парафіяльні та
інші школи) передбачала формування у молоді, крім якостей лицарської честі, певної системи
доблесті та звитяги, а саме:
– готовності боротися до загину за волю, честь і славу України;
– нехтування небезпекою, коли справа стосується нещастя рідних, друзів, побратимів;
– ненависть до ворогів, прагнення визволити рідний край від завойовників;
– здатність відстоювати рідну мову, культуру, право бути господарем на власній землі;
– героїзм, подвижництво у праці та в бою в ім’я свободи і незалежності України.
Основою козацької педагогіки була певна система передачі життєвого досвіду, знань, умінь,
накопичених поколіннями, а також славних народних традицій, шанобливого ставлення до Бога,
до старших, до батьків, до керівної верхівки [7].
Основна мета козацької педагогіки – формування в сім’ї, школі та громадському житті
козака-лицаря, мужнього громадянина, захисника рідної землі з яскраво вираженою українською
національною свідомістю і самосвідомістю, дійовим патріотизмом, високим рівнем духовності.
Основними завданнями козацької педагогіки є:
– готувати фізично загартованих воїнів-захисників рідного народу від чужоземного
поневолення, ворожої агресії;
– виховувати в підростаючих поколіннях український козацький характер, світогляд, ідеали
та інші національні й загальнолюдські духовні цінності;
– формувати високі лицарські якості, глибокий український патріотизм, інші моральні
чесноти, гуманізм, почуття милосердя;
– виробляти непримиренність і ненависть до всього лихого, ворожого гуманній сутності
людини, уміння боротися з такими явищами і перемагати їх;
– виховувати готовність до альтруїзму, надання пріоритетності громадським обов’язкам,
інтересам української нації, Батьківщини;
– виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності
народу на світовому рівні .
Саме через формування демократичного національного світогляду, прагнення до здорового
способу життя, через відродження національних традицій та пропаганду духовних надбань
українського народу, збереження історичного минулого, через заходи, спрямовані на зміцнення
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української родини та виховання любові до рідної землі, до рідної Батьківщини, сучасна система
виховання зможе отримати певних результатів розвитку молоді. Бо, на даному етапі світового
становлення модель виховання молоді, кожного, як окремої обдарованої особистості, та людини у
соціумі,саме засобами козацької педагогіки, є найкращим прикладом потенціалу успіху держави.
Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної, соціальне
орієнтованої держави органічно пов’язаний із становленням громадянського суспільства в Україні,
що передбачає суттєву трансформацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу.
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Анотація. Досліджено роль дитячих будинків сімейного типу в житті сиріт.
Висвітлено основні положення щодо взяття дітей під опіку та становлення дітей-сиріт у
дитячих будинках сімейного типу.
Актуалізовано важливість роботи дитячих будинків сімейного типу та констатовано
вагомість впливу батьків-вихователів.
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Висвітлено основні аспекти реалізації своїх функцій батьками-вихователями та їхню
роль в житті дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Ключові слова: дитина-сирота, діти вулиці, сімейні форми опіки, соціальне сирітство,
опіка як форма піклування, діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки
сімейного типу, батьки-вихователі, усиновлення.
Дитячий будинок сімейного типу – це сім’я, яка створена за ініціативою подружжя або
окремої особи, що не перебуває у шлюбі, та беруть на виховання та спільне проживання від 5
до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ефективність роботи
даного інституту сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування має численні переваги над вихованням дітей у інтернатних закладах. Кількість
дитячих будинків сімейного типу у країні постійно збільшується, сьогодні їх вже 1180 и там
виховується понад 8 тисяч дітей [1].
В Україні процес влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування є досить активним: підвищується рівень кваліфікації та підготовки батьківвихователів, а також удосконалюється нормативно-правова база. Проте ситуація із
сирітством залишається критичною та потребує вдосконалення механізмів її вирішення.
Через це питання влаштування, становлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування залишається актуальним.
Основні фактори ефективності роботи та функціонування дитячих будинків сімейного
типу:

– невимушеність та традиційність процесу виховання;
– основою сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, є емоційний контакт та довіра між дітьми та батьками-вихователями;

– соціалізація дитини за рахунок спілкування та контакту із іншими членами родини,

безпосередньо із однолітками;

– тривалий позитивний вплив сім’ї на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування;

– багатостороннє та комплексне виховання і навчання дітей тощо [2; 1].

Сімейне оточення дає змогу самореалізуватись дитині, відчувати підтримку та тепло
близьких; формує у дитини морально-етичні ідеали та смаки, норми поведінки, базові
навички ведення хатнього господарства, визначає цінності для дитини, тобто усі ті якості, які
впливають на індивідуальність [2; 3].
Виховання у сімейному середовищі має постійний і всебічний вплив на розвиток
дитини як особистості, забезпечує її становлення як індивідууму, даючи можливість пізнати
себе, розкрити уміння та схильності, відчути підтримку і піклування; батьки-вихователі
знаходять індивідуальний підхід до кожного вихованця, ураховуючи його особисті потреби
та уподобання. Особливе значення у роботі сімейних форм виховання є комунікативність та
відносини між членами родини – тепло і затишок, що є традиційним між біологічними
батьками і дитиною, та набуває традиційних рис між батьками-вихователями і прийомними
дітьми. Такі відносини формуються за рахунок посиленого прагнення дорослих оточити
вихованців любов’ю та затишком, що притаманні справжній сім’ї [3; 8].
Зважаючи на особливості становлення і розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яких беруть на виховання до такого соціально-виховного
інституту, було визначено основні умови становлення особистості прийомної дитини, котрі
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мають враховувати батьки-вихователі безпосередньо у період інтеграції дитини у нові умови,
а саме проживання та виховання у сім’ї. Вони формулюються наступним чином:

– Сприйняття дитини такою, якою вона є: з її індивідуальністю, своєрідністю та

неповторністю, з її попереднім негативним досвідом міжособистісних стосунків, з її
страхами та переконаннями.

– Забезпечення нормальних умов життя та введення дитини в соціум, генерування

нових принципів та поглядів для повної відмови від асоціального способу життя.

– Пристосування дитини до нових умов повинно викликати у неї відчуття єдності з

домашніми, сприйняття батьків-вихователів й інших членів родини як свою сім’ю.

– Допомогти подолати негативне сприйняття навколишнього середовища за умови,

коли батьки-вихователі стають для дитини зразком для наслідування, надійною опорою.

– Подолання сором’язливості у дитини, невпевненості у собі, формування нормальної

самооцінки, адаптація до нового життя, аби з часом вона могла і хотіла самостійно
виконувати свої обов’язки як члена родини (хатні справи, похід до магазину, приготування
їжі, догляд за молодшими тощо).

– Мінімізація негативних проявів соціального досвіду прийомної дитини [3; 9].

Вирішенню завдань пристосування вихованця до умов життя у дитячому будинку
сімейного типу, становленню його як окремого індивідуума сприяє педагогічний та
виховний вплив на дитину: емоційний контакт між батьками-вихователями та дітьми;
активна участь батьків у житті дитини, приклад до наслідування батьків-вихователів.
Досвід роботи дитячих будинків сімейного типу в Україні показує, що їхні функції як
форми сімейного виховання дітей, не відрізняються від функціонування звичайної біологічної
сім’ї. Проте є ряд особливостей, притаманних тільки дитячому будинку сімейного типу:

– батьки не пов’язані кровним зв’язком із прийомними дітьми;
– батьки-вихователі, окрім виховання дітей, також займаються господарством;
– сім’я контролює фізичне та психологічне здоров’я вихованців [1; 1].

Дитячий будинок сімейного типу відрізняється від інших сімейних форм виховання
дитини тим, що він має фінансову та соціальну допомогу від держави на утримання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вимогою для створення дитячого будинку
сімейного типу є проходження батьками-вихователями спеціальних підготовчих курсів.
Відмінність між дитячим будинком сімейного типу та прийомною родиною є також
кількість дітей, які влаштовуються на виховання. Виховання такої великої кількості дітей
потребує більшої моральної та психологічної підготовки, орієнтації такої родини на
виховання осиротілих дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування [1; 2].
За діяльністю дитячих будинків сімейного типу та становлення у них дітей, здійснюється
нагляд та контроль, відповідно до «Положення про органи опіки та піклування і служби у
справах дітей». Щороку місцева служба у справах дітей перевіряє умови проживання дітей у
такому закладі виховання, складає звіти відповідно до результатів перевірки, спираючись на
інформацію, надану соціальним керівником, вихователем із дошкільного навчального закладу,
чи класним керівником із закладу освіти, у якому навчається дитина, дільничним лікаремпедіатром і дільничним інспектором місцевого відділку поліції.
Діти, які перебувають на вихованні у дитячому будинку сімейного типу, залишають за
собою статус осиротілої дитини чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Якщо
дитина є власником майна, то воно зберігається працівниками органів опіки і піклування за
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місцем знаходження майна до досягнення дитиною повноліття. Раніше визначені пенсії,
аліменти та інші виплати залишаються за дітьми. Ці кошти переходять у розпорядження
батьків-вихователів для утримання та задоволення потреб вихованців [1; 3].
Діти можуть підтримувати зв’язок зі своїми кровними родичами після влаштування до
дитячого будинку сімейного типу, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено
рішенням суду. Форму цього спілкування визначають органи опіки та піклування за
погодженням із батьками-вихователями та за участі соціального працівника, котрий
здійснює соціальний супровід, на підставі вивчення родинних зв’язків і причин, через які
дитина втратила батьківське піклування [1; 3].
Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний
стан дітей. Вони є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів
у всіх органах, установах та організаціях [1; 3].
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СТРАЖДАННЯ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ
Якщо ми концептуалізуємо поняття «страждання», то можемо прийти загального
висновку, що це те явище, яке не лише розглядається протягом всього періоду розгортання
історико-філософської думки, але й є таким, що вимагає постійної реактуалізації у відповідності
до контексту. Переважна більшість мислителів схиляються до думки, що страждання є
невід’ємною складовою буття людини. Відповідно саме страждання виступає і певним смислом
життя, і рушійною силою до цілепокладання, або й стимулом до творчого вираження людських
спроможностей. В залежності від тієї чи іншої епохи страждання виступало один з вимірів
людського існування. «Людина страждаюча» стала зразковим головним героєм не однієї
художньої книги чи фільму, вона є взірцевим персонажем для будь-якого репортажу нашого
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сьогодення. Але, яке воно, «сучасне страждання»? На якому рівні буття людини воно
відбувається? Метою наших роздумів є спроба реактуалізації страждання в контексті нашого
сьогодення та з’ясування тих головних змістів, які воно несе в наш неоднозначний час.
Дійсно, якщо розцінювати сучасність, то вона є далеко неоднозначною, оскільки не лише є
виявом надмірного та надшвидкісного розвитку, але й привносить чимало нових явищ, які
вказують на втрату людиною зв’язку з її буттєвістю та справжнім існуванням. Сучасність
характеризується зміною цінностей та пріоритетів. «Сучасний інформаційний простір – це
простір надмірної циркуляції інформації сумнівної якості, це простір фейків, симуляції, контенту
маніпуляційного характеру, нівелювання та зміщення ціннісних орієнтирів» [2]. Вона
демонструє надзвичайну здатність до породження всіляких споживчих стратегій, які
відволікають людину від її внутрішніх змістів, змінюючи вектор спрямування уваги з
внутрішнього «я» на зовнішній світ. Людина в такому бурхливому сьогоденні втрачає будь-яку
опору, а відповідно стаючи більш розпорошеною намагається постійно віднаходити чергові
ілюзії, які хоча б на певний час затамовують внутрішню спустошеність. «Що стосується
сучасності то, будучи позбавленою будь-яких основ та опор, відмовившись від будь-яких умов,
запруджує простір порожніми/напів-порожніми темами/умовами, які в силу окремих обставин,
маніпуляцій, маркетингових ходів та стратегій капіталізму стають провідними/трендовими, а
відповідно встановлюють маркер першості в інформаційних баталіях, або в просторі, в якому
вони точаться. Такі тренди ми правомірно можемо називати «бутафорними», оскільки саме
поняття відсилає до тих конотативних смислів, які засвідчують щось надмірне, надто «роздуте»,
фальшиве та таке, що не відповідає дійсності» [1, 237]. Утопаючи у таких от «бутафорних»
процесах, явищах, подіях людина втрачає здатність до адекватної оцінки, як оточуючого світу,
так і тих процесів, які відбуваються з нею. Тому ми можемо спостерігати таке явище, як підміну
самого страждання його облудою, вдаваною та вивернутою «мазохістською перверсією».
Пояснимо останнє. Ще свого часу Еріх Фромм [4] зазначав, що у світі де домінує
споживання, яке створює додаткову систему орієнтацій для людей, фактично автоматично
відмикається здатність до насолоди, але на повну вмикається здатність страждати. Звичайно,
ще історичний досвід показав, що людина зовсім не народжена для щастя, насолоди як птах
для польоту. У своєму житті вона зустрічається з катастрофами, хворобами, крахом надій і
смертю. Але сучасність в цьому сенсі є найбільш збоченою. Оскільки людина для того аби
страждати сама й породжує та спричиняє власне страждання. Для людини сьогодення всі її
хотіння, всі її прагнення чи намагання якимось чином «пристосуватися» до світу є
болісними, а відповідно такими, що спричиняють страждання, як би людина не намагалася їх
уникнути. Інший вияв породжених людиною страждань, ми знаходимо у Мішеля Онфре,
який говорить про людину сучасності, як таку, що сама з себе робить мученика. «Якщо не
йдеться про покликання бути мучеником (непотрібна постава, що призводить до
протилежних результатів…» [3]. Відповідно відмова від мучеництва дає змогу вийти з
замкненого кола страждання. Але чи здатна на це людина?
Наступним моментом на який варто звернути увагу, є те, що масштабовані породження
сучасності ніколи не дають змоги людині зупинитися, затриматися, відчути чи спробувати
насолодитися тим самим «моментом» про який всі говорять, але мало хто його бачив. Постійна
динаміка, вічний біг не залишають для людини місця для насолоди, хоча, якщо ми подивимося
на наші реалії начебто засобів для її отримання надзвичайно багато. Недаремно сучасний світ ще
називають «суцільним Діснейлендом» (Ж. Бодрійяр) чи «тотальним супермаркетом» (В.
Беньямін). Та не дивлячись на ці всі пропозиції людина не здатна сконцентрувати на них увагу,
оскільки її прагнення та хотіння виходять далеко за межі моменту тут-і-тепер.
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Всі ці нюанси на яких ми зупиняємося все ж не є наскільки гіпертрофованою
«мазохістською перверсією», як наприклад, страждання з приводу низької кількості підписників
в соціальній мережі чи відсутність лайків/вподобайок до того чи іншого допису, фото чи
контенту будь-якого іншого змісту. Так, людина не може обійтися без страждання, якої б
природи воно не було, але на сьогоднішній день «інстаграмні страждальці» дають чітко
зрозуміти, що для даного явища абсолютно не потрібні ні Буття, ні Суще, ані екзистенційні
ситуації. Хіба що ми можемо дизлайки до публікацій вважати також межовою ситуацією!?
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
The relevance of the study of the peculiarities of the development of creative giftedness of
students in the process of professional training is shown. The results of diagnostics of creative
giftedness of students of pedagogical specialties are presented. The socio-psychological conditions
for the development of creative giftedness of students in the process of higher education have been
substantiated and described. Examples of individual creative tasks for the development of students’
creative abilities are given.
Keywords. Creativity, creativity, creative activity, creative giftedness, creativity, professional
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Концепція життєтворчості, розроблена українськими філософами, передбачає постійну
працю суб’єкта над розвитком власної особистості через творчу діяльність, внаслідок чого
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людина відчуває себе частиною великого світу, за який вона несе відповідальність
(В.І.Шинкарук, П.П.Соболь, Л.В.Сохань). Процес творчої побудови індивідуальноокресленого життєвого шляху передбачає формування «картини світу», в якому живе
людина і образу самого себе, як складової цього світу; відбиття у свідомості цілісної картини
її життя як індивідуальної історії в часовій та просторовій перспективі та ретроспективі
індивідуально-особистісного життєвого шляху; розроблення стратегії життя, планів і
життєвої програми, в яких інтегруються цілі, очікування, мрії, прагнення особистості. Творчі
напрацювання щодо створення планів свого життя та його окремих етапів, креативний
пошук найбільш ефективних засобів реалізації цих планів, забезпечує особистості статус
суб’єкта життя, господаря своєї долі. Здатність до життєтворчості як значимий наслідок
творчого здійснення особистістю свого життя вважається унікальним проявом творчої
обдарованості особистості[4].
Дослідженням проблеми розвитку творчої обдарованості, творчих здібностей та
творчого потенціалу особистості займалися Ю.Д. Бабаєва, Д.Б. Богоявленська, Е. де Боно,
Е.О. Голубєва, Г.С. Костюк, Н.В. Кузьміна, О.М. Матюшкін, Б.М. Теплов, Я.О. Пономарьов,
В.Д. Шадріков. Серед вітчизняних дослідників проблеми розвитку творчості у студентів
особливої уваги заслуговують праці О.Є. Антонової, О. В. Губенка, В. В. Клименка,
О.М. Отич, Н.В. Гузій, С Д. Максименка, В.О. Моляки, О.Л.Музики та ін. [1;2;3;5]. Проте
питання розвитку творчої обдарованості студентів у процесі професійної підготовки вивчені
недостатньо. Саме тому метою даної статті визначено представлення особливостей
розвитку творчої обдарованості студентів у процесі професійної підготовки.
Надзвичайно важливим етапом на шляху розвитку творчої обдарованості особистості є
процес професійної підготовки, зокрема на етапі вищої освіти [1;3;5]. Як доведено багатьма
вченими, період юнацького віку є надзвичайно сприятливим для активізації процесів
обдарованості та творчої обдарованості зокрема. Серед нейрофізіологічних передумов, що
забезпечують успішність цих процесів, найважливішими є наступні: 1) найменший латентний
(прихований) період реакцій на будь-який зовнішній вплив подразника, що забезпечує швидке
реагування на нього; 2) оптимум абсолютної та розпізнавальної чутливості всіх аналізаторів; 3)
найбільша пластичність кори головного мозку та висока гнучкість в утворенні складних
психомоторних та інших навичок; 4) найбільший обсяг оперативної (короткочасної) пам’яті
зорової і слухової модальності; 5) високі показники уваги та здатності до зосередженості; 6)
оптимальний рівень розвитку інтелектуальних функцій;7) найвища швидкість розв’язання
вербально-логічних завдань (комплексний характер мислительних операцій при високому рівні
інтеграції різних видів мислення, гнучкого переходу від образного до логічного та навпаки); 8)
інтенсивний розвиток усіх видів почуттів, підвищена емоційна чутливість (подразливість) до
різних обставин навколишнього життя. Саме унаслідок вищезазначених передумов цей період
життя максимально сприятливий для професійної підготовки молодої людини, розвитку її
творчої обдарованості.
Крім вищесказаного, на етапі професійної підготовки відбувається інтенсивне
становлення індивідуального стилю діяльності, у поведінці та діях студента фіксується та
стабілізується певна модель діяльності, спосіб реагування на ті чи інші впливи соціального
середовища, тип взаємодії з оточуючими, вибудовується стиль професійної діяльності.
Вдосконалюється система ціннісних орієнтацій, відбувається активний розвиток
моральних і естетичних почуттів, посилення свідомих мотивів поведінки, цілеспрямованості,
рішучості й наполегливості, самостійності та ініціативності, вміння володіти собою.
Підвищується інтерес до моральних проблем (цілі та сенс життя, обов’язок і
відповідальність, любов і дружба та ін.). У стилі навчальної діяльності чітко простежується
схильність до репродукування інформації, засвоєння готових зразків, шаблонів або творчих
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проявів. Прояви творчої обдарованості можуть студентів посилюватися або гальмуватися
залежно від умов здійснення навчально-виховних впливів, застосовуваних викладачами
освітніх технологій. Розглядаємо ефективний процес професійної підготовки сучасного
студента не лише як процес здобуття певної кваліфікації за відповідним напрямом, а й засіб
активізації якостей, необхідних для подальшої професійної діяльності, зокрема, розвитку
творчих можливостей майбутнього фахівця.
Творчу обдарованість розглядаємо як систему таких здібностей та властивостей
особистості, що забезпечують здатність людини до створення нового у різних видах
діяльності, прагнення до удосконалення вже існуючого, внесення унікальних елементів у
результати та різноманітні продукти людської діяльності. До структури творчої
обдарованості відносимо наступні компоненти та критерії: когнітивний компонент відкритість новому як готовність прийняти нове безпосередньо для себе, а потім вносити
позитивні зміни в життєву практику, обізнаність про власні творчі здібності, критичне
мислення як здатність критично осмислювати та інтерпретувати все, що відбувається в
житті, готовність до постійного саморозвитку; комунікативно-мовленнєвий компонент вербальна креативність, соціальна винахідливість (здатність створювати власні моделі
спілкування та взаємодії з людьми); діяльнісний компонент - оригінальність створюваного
образу та продукту діяльності, креативність як здатність до створення оригінального;
вироблення суто індивідуального стилю здобуття необхідних знань, умінь та навичок для
майбутньої професійної діяльності [2;3].
У ході емпіричного дослідження даної проблеми застосовувалися теоретичні методи
(аналіз, узагальнення, систематизація, порівняння), а також емпіричні методи
(спостереження, анкетування, бесіда, тест С. А. Медніка «Ваш творчий потенціал»,
модифіковані варіанти тесту віддалених словесних асоціацій С. А. Медніка та тесту
візуальної креативності Е.П. Торранса) та інші.
За результатами діагностики встановлено, що серед студентів, які брали участь в
дослідженні, переважає середній рівень розвитку творчої обдарованості (56%), більше
третини студентів з низьким (36%) і найменша кількість студентів може бути віднесена до
високого рівня розвитку творчої обдарованості (12%). Втім, була виявлена суттєва різниця у
результатах дослідження творчої обдарованості студентів за окремими компонентами. Так,
найвищими виявились показники вивчення когнітивного компоненту (15% з високим рівнем,
25% з низьким), найнижчими діяльнісного (9 % з високим рівнем та майже половина, 47% з
низьким рівнем розвитку). Значно нижчими опинились результати вивчення вербального та
діяльнісного компонентів, що свідчить про те, що втілення креативних намірів у власну
діяльність, оригінальність вербалізації та комунікації з оточуючими знаходиться на етапі
становлення. Лише за сприятливих умов відбуватиметься розгортання та посилення проявів
критичного мислення, вербальної креативності, інтелектуальної ініціативи та інших
складових творчої обдарованості [2;3].
Варто окремо зупинитися на результатах вивчення проявів творчої обдарованості за
діяльнісним компонентом, за яким виявлено найнижчі результати розвитку творчої
обдарованості. Типовими особливостями прояву творчості досліджуваних студентів
виявилась схильність до репродукування, реферативного викладу матеріалу, копіювання,
шаблонного виконання самостійних завдань, нездатність створити оригінальний продукт у
процесі навчальної роботи тощо. Прояви творчості найчастіше стосуються лише оформлення
матеріалів, їх розташування та інших несуттєвих ознак. Навіть при самостійному
опрацюванні наукових джерел матеріал недостатньо осмислюється, критичність мислення
майже відсутня, студенти не виділяють проблемні аспекти прочитаного тексту, не здатні
виділити істотні ознаки визначень, доповнити їх своїми пропозиціями, внести нові елементи,
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відмовляються коментувати та аналізувати матеріали, виступи один одного тощо.
Розповсюдженим стилем навчальної діяльності виявися репродуктивний, в якому
простежується схильність до копіювання, відтворення, орієнтації на готові зразки, шаблони,
типові дії та інструкції. Частково таку ситуацію пояснюємо ускладненими умовами навчання
під час пандемії на КОВІД-19.
Втім вважаємо за необхідне в умовах дистанційного навчання посилити спрямованість
навчально-виховного процесу на активізацію творчої обдарованості студентів. Програмою
розвивальної роботи передбачено: визначення соціально-психологічних умов, засобів,
методів та прийомів навчально-виховної роботи з метою розвитку творчої обдарованості
студентів, та їх застосування у процесі викладання навчальної дисципліни «Психологія
обдарованості».
Метою даної дисципліни є: формування готовності студентів до роботи з обдарованими
дітьми, засвоєння інформації про вихідні теоретико-методологічні засади психології
обдарованості, зміцнення гуманістичних переконань щодо наявності потенційних здібностей
у кожної дитини, усвідомлення ними важливості такої роботи, розуміння своєрідності її
змісту, форм та методів діагностичної та розвивальної діяльності, саморозвиток здібностей
та обдарованості.
Завдання: сформувати у майбутніх психологів наукові уявлення про теоретичні та
методологічні засади психології обдарованості, про сутність основних понять курсу;
поглибити знання про історію становлення, провідні теорії та концепції розвитку здібностей;
поширити та уточнити знання про особливості прояву здібностей на різних вікових етапах,
власні здібності, особливості розвитку обдарованості; ознайомити з організаційними та
методичними вимогами до процесу вивчення здібностей дітей різного віку; забезпечити
успішне засвоєння знань про систему психолого-педагогічних засобів розвитку здібностей;
ознайомити із змістом найбільш поширених технологій та методик, найбільш ефективними
методами та засобами розвитку здібностей у дітей різного віку; навчити здійснювати
порівняльний аналіз наявних теоретико-експериментальних моделей розвитку здібностей та
спонукати до створення на їх основі індивідуально-орієнтованих освітніх програм та
проектів розвитку здібностей кожної дитини, їх використання у практиці професійної
діяльності, спонукати до самовдосконалення та саморозвитку обдарованості, здібностей.
Соціально-психологічними умовами розвитку творчої обдарованості студентів у процесі
професійної підготовки визначено:
1) спрямованість освітнього процесу на розвиток таких особистісних властивостей
студента, як критичне мислення, позитивна самооцінка, прагнення до самовираження,
досягнення успіху, визнання, самостійність, евристичність, ініціативність, винахідливість,
креативність тощо;
2) урахування індивідуальних відмінностей розвитку творчої обдарованості студентів у
процесі професійної підготовки, визначення індивідуального навчального змісту,
індивідуальних навчальних завдань, застосування індивідуальних форм роботи тощо;
3) стимулювання внутрішньої мотивації студентів до творчості, заохочення бажання
діяти відповідно до власного бачення, задуму, потреби;
3) сприяння у виробленні суто індивідуального способу здобуття необхідних знань,
умінь та навичок навчання, що забезпечує формування індивідуального, відмінного від
інших стилю професійної діяльності;
4) надання можливості вибору, орієнтація освітнього процесу на представлення
альтернативних поглядів, ідей, теорій, підходів, що забезпечує розвиток необхідних для
самостійного аналізу інформаційних матеріалів, розвиток здібності до критичного
осмислення існуючого та створення нового знання;
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5) розробка та застосування індивідуальних творчих завдань, спрямованих на розвиток
творчих здібностей, критичного мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності тощо.
Наведемо приклади індивідуальних творчих завдань для студентів факультету
психології з дисципліни «Психологія обдарованості».
Тема 1. Характеристика феномена обдарованості. Сутність основних понять
психології обдарованості. Індивідуальні творчі завдання. Виписати із словників різних
авторів декілька визначень ключових понять теми. Проаналізувати та порівняти їх,
визначити відмінності у визначеннях, виділити істотні ознаки описаних феноменів.
Тема 2. З історії дослідження проблеми розвитку здібностей. Провідні методологічні
підходи, теорії та концепції розвитку здібностей.
Індивідуальні творчі завдання. Проаналізувати та представити відомі вітчизняні теорії
та концепції розвитку здібностей. Розробити порівняльну таблицю основних положень
теорій розвитку здібностей за схемою: автори, роки створення, мета, наукові засади,
принципи, результати, позитивний досвід, критичні аспекти. Розробити власний варіант
представлення.
Тема 3. Своєрідність методів вивчення особливостей розвитку здібностей у дітей
різного віку. Індивідуальні творчі завдання. Визначення змісту, мети, завдань, методики
діагностичної роботи на кожному з вікових етапів. Представлення та аналіз методик
вивчення особливостей розвитку здібностей дітей різного віку. Складання програми
спостережень за проявами здібностей дітей різного віку. Складання орієнтовних питань бесід
для виявлення здібностей дітей різного віку. Апробація, представлення та аналіз методик,
розроблених студентами.
Тема 4. Вивчення соціально-психологічних умов та чинників розвитку здібностей.
Індивідуальні творчі завдання. Визначення змісту, мети, завдань, методики діагностичної
роботи з батьками, педагогами. Представлення та аналіз методик вивчення особливостей
родинного та батьківського спілкування. Розробка програми оцінювання розвивального
середовища класа. Розробка програми самооцінювання роботи педагогів із розвитку
здібностей. Складання програми спостережень за стилем родинного та педагогічного
спілкування. Складання орієнтовних питань бесід з батьками та педагогами.
Тема 5. Психолого-педагогічні засоби розвитку здібностей.
Індивідуальні творчі завдання. Підготувати повідомлення про ефективні засоби
розвитку здібностей. Підібрати та представити розгорнуту характеристику одного із засобів,
методів, прийомів, технік розвитку здібностей. Проаналізувати ефективність цього методу,
прийому, техніки.
Тема 6. Сучасні новаційні технології розвитку здібностей. Індивідуальні творчі
завдання. Підготувати повідомлення про ефективні технології розвитку здібностей.
Підібрати та представити розгорнуту характеристику однієї вітчизняної технології розвитку
здібностей. Проаналізувати її ефективність.
Тема 7. Зарубіжні теорії та технології розвитку здібностей та обдарованості
Індивідуальні творчі завдання. Проаналізувати та представити відомі зарубіжні теорії
та концепції розвитку здібностей. Розробити порівняльну таблицю основних положень
теорій розвитку здібностей. Розробити власний варіант представлення теорії, обґрунтувати
його. Підібрати та представити розгорнуту характеристику однієї технології зарубіжного
автора. Проаналізувати її ефективність, визначити суттєві відмінності.
Дослідження проблеми розвитку творчої обдарованості у процесі професійної
підготовки є необхідним напрямком сучасного освітнього процесу.
Це зумовлено віковими, нейрофізіологічними, психологічними та соціальними
передумовами розвитку особистості юнацького віку. Діагностика особливостей розвитку
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творчої обдарованості студентів показала, що у сучасних студентів переважає
репродуктивний стиль навчальної діяльності, значна кількість студентів виявляє середній або
низький рівень розвитку творчої обдарованості. Розроблена програма навчальної дисципліни
«Психологія обдарованості» передбачає посилення уваги до цього аспекту розвитку
студентів, акцентує увагу на створенні відповідних умов, використанні індивідуальних
творчих завдань для розвитку творчої обдарованості студентів.
Перспективою подальшої роботи є апробація та перевірка ефективності розробленої
програми, впровадження соціально-психологічних умов та засобів у практику професійної
підготовки студентів, урахування індивідуальних відмінностей творчої обдарованості
студентів при визначенні навчального змісту та навчальних завдань інших дисциплін.
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ГЛОБАЛЬНА ВІЙНА СТРАТЕГІЧНИХ НАРАТИВІВ:
ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Стратегічний наратив є ключовим змістовним елементом всієї інформаційної (в т.ч. –
пропагандистської) діяльності держави. На його утвердження в цільових аудиторіях (внутрішніх
чи зовнішніх) спрямовується діяльність всіх комунікативних можливостей держави. Проблемою
залишається те, що на сьогодні відсутнє єдине розуміння самої концепції стратегічного наративу.
Стратегічний наратив представляють, як засіб за допомогою якого політичні актори намагаються
конструювати загальне бачення минулого, сучасного та майбутнього міжнародної політики з
метою формування бажаної поведінки з боку внутрішніх і міжнародних акторів. За умови, що
суб’єктом комунікації є держава, стратегічний наратив містить історії, які подаються від імені
держави, спрямовані на досягнення певних цілей та здійснення впливу на сприйняття інтересів
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держави, а також на формування уявлень про те, як держава діє і як вона повинна діяти. Наративи
не розповідають про перебіг подій і фактів з хронологічною точністю. Вони спрощують реальну
картинку, внаслідок чого вона набуває рис захоплюючої, доступної для розуміння історії тощо.
Стратегічний наратив також створює рамки для розуміння складних подій, що відбуваються у
сучасному світі. Таким чином, стратегічний наратив можна визначити як сукупність
взаємопов’язаних історій, які формують певні образи минулого, сучасного і майбутнього, які
створено для управління сприйняттям цільових аудиторій і спрямовано на досягнення
стратегічних цілей. При цьому стратегічний наратив звертається не стільки до раціо, скільки до
емоцій, цінностей, архетипів свідомості, міфів та аналогій. Отже компонентом стратегічного
наративу є сторітелінг, як простіша і комфортніша для розуміння людини форма комунікації.
1. Стратегічні комунікації як війни наративів
Створення й розповсюдження «стратегічних наративів» перетворилися нині на
засадничий різновид «стратегічних комунікацій», які застосовуються в політиці та бізнесі й,
звичайно, – в інформаційно-психологічних війнах та спеціальних операціях.
Стратегічними наративами (лат. narrare – оповідати) у політичному сенсі є засоби, до
яких вдаються політичні актори, щоб сконструювати смисли та значення «великої політики» –
як внутрішньої, так і зовнішньої, як державної, так і корпоративної, громадської тощо.
Цінність подібних наративів полягає у їх спроможності до більш-менш безконфліктного
розповсюдження. А отже, вони організовують поведінку політичних акторів на засадах
відданості певним ціннісним системам, що утворюють «тіло» того чи іншого наративу. Таким
чином, саме стратегічні наративи є тими інструментами, за допомоги яких національні
держави, корпорації, громадські та партійні структури тощо артикулюють свої інтереси,
цінності та аспірації. Переважаючий напрям світового культурно-інформаційного розвитку у
певній сфері(політичній, економічній, науковій, медійній тощо), характерний для певного
періоду часу, формується за посередництва наративів за допомоги панівних медіа (mainstream
media – MSM), які використовують передусім наративи для реалізації: (а) фреймінгу (framing) ;
(б) праймінгу (priming) – «окреслення пріоритетів»; (3) встановлення «порядку денного»
(agenda setting). Фреймінг (від англ. frame – «рамка») – це комунікативна стратегія,
спрямована на організацію контенту новинного повідомлення шляхом «вставляння» його в
«рамочку», тобто в контекст певного наративу для окреслення параметрів «правильного»
сприймання новини масовою аудиторією.
Праймінг – це комунікативна стратегія, розроблена психологами-біхевіористами, що має
на меті зумисну активацію у цільової аудиторії певних знань та навичок поведінки для
маніпулятивного нав’язування цій аудиторії наперед визначених сценаріїв сприйняття та
приняття рішень. Технологічно це зводиться до застосування «праймів» – цільових стимулів, що
мають викликати у певної аудиторії потрібну реакцію у відповідь на певне «подразнення». Тут
доречно провести аналогію з павловським умовним рефлексом, коли у відповідь на дзвіночок
(або інший умовний сигнал) у собаки починається виділення слини, тощо. Саме праймінг
використовується «спіндокторами» з метою «спін-контролю», тобто «лікування» поганих новин,
яке полягає у маніпулятивному керуванні очікуваннями цільової аудиторії.
Встановлення «порядку денного» зводиться до контролю публічного сприймання
певної реальності (політичної, економічної, фінансової тощо) шляхом віднаходження та
підтримання певного компромісу між «справжньою» й «медійною» реальностями.
Ті соціальні групи, які контролюють інформаційні ЗМІ, вирішують, що має
повідомлятися публіці, а що замовчуватися, як (у якій формі) повідомлятися або
замовчуватися. Саме ці стратегічні, тактичні або оперативні підходи на певний момент
стають «порядком денним» для новинних ЗМІ. У процесі реалізації «порядку денного»
формується високого рівня відповідність між тим, якої уваги надають певні медіа певній
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проблематиці, і тим, якої важливості цій проблематиці надає публіка (цільова аудиторія
ЗМІ), яка отримує інформацію про події з новинних ЗМІ [1].
Коли ЗМІ методично й послідовно звертаються до висвітлення одних і тих самих подій
та проблем, вони починають сприйматися цільовою аудиторією як найважливіші й такі, що
справді заслуговують на увагу. У свідомості аудиторії формується домінанта щодо певної
проблемної зони за рахунок інших зон, від яких увага аудиторії відволікається. Відтак
формується відповідний «порядок денний», тобто стійкі уявлення про те, що наразі є
важливим, а що «не важливим» і чому слід надавати особливої уваги саме цим подіям,
фактам, персоналіям тощо, а не іншим.
Особистий або внутрішній порядок денний (intrapersonal agenda) – це система
пріоритетів щодо найважливіших проблем саме на рівні певного індивіда, що їх (як йому
здається) він сам для себе окреслив.
Міжособистісний або мікрогруповий порядок денний (interpersonal agenda) – система
пріоритетів щодо тих проблем, які індивід частіше за все обговорює з членами своєї референтної
мікрогрупи (в тому числі – серед учасників певної «ком’юніті» у соціальних мережах).
Уявний громадський порядок денний (perceived community agenda) – це уявлення
індивіда про те, які проблеми є найважливішими для суспільства, до якого він належить.
Публічний порядок денний формується як стан громадської думки (опінії), що зазнав
впливів попередніх порядків денних, а також особистого досвіду індивідів як «індикаторів
справжньої реальності», що істотно обмежує можливості держави, корпорацій, олігархів та,
власне, самих ЗМІ маніпулювати громадською думкою [1].
Політичний порядок денний встановлюють держава та громадянське суспільство (у разі
його достатньої сформованості, зрілості).
Медійний порядок денний встановлюють ЗМІ та їхні власники (що є типовим для
України).
Домінуючі у певному соціумі медіа зазвичай представляють наративи, що влаштовують
істеблішмент та встановлений ним на певний момент і з певного конкретного питання
«порядок денний», підтриманий більшістю політично активного населення. Такий
незбалансований підхід не влаштовує певну «дисидентську» частину інтелектуальної еліти
(контреліту), яка прагне акцентувати на альтернативних підходах і точках зору. Так виникають
і отримують розвиток війни сенсів та смислів, у яких центрального значення набувають не
слогани й рекламні «картинки», а саме цікаві оповіді, захоплюючі історії (наративи).
У світовому контексті наративи стратегічного порядку відіграють провідну роль у
нав’язуванні «прогресивному людству» офіційно схвалених світовим істеблішментом
сукупності норм та зразків міжнародної поведінки, що приймаються і поділяються всіма
«цивілізованими членами» світового співтовариства за винятком «маргіналів» («протестних
груп»). Так формується переважаючий напрям світового культурно-інформаційного розвитку
у певній сфері (політичній, економічній, науковій, медійній тощо), характерний для певного
періоду часу, що, власне, й отримало назву «мейнстрим».
Особливого значення битва наративів має для військових, яким часто доводиться
діяти у несприятливому й неприхильному до них інформаційно-культурному довкіллі.
Зрештою, це нагальне питання цивільно-військових відносин та цивільно-військового
співробітництва як у широкому, так і вузькому значенні цього поняття [2].
Без активної міжнародної діяльності сучасних нараторів, спроможних донести правду
про свою країну до міжнародної аудиторії, неможливо забезпечити легітимність не тільки
зовнішньої, але й внутрішньої політики. В одному з американських польових статутів,
присвячених протиповстанській діяльності (US Army Field Manual 3-24, Counterinsurgency),
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дається досить вдале визначення стратегічних наративів як «організаційних схем, виражених
в оповідній формі» [3].
Справжня проблема з наративами й нараторами (оповідями та оповідачами),
покликаними донести правду про свою країну, її політику, її Збройні сили, корпорації,
культурні організації тощо до іноземних цільових аудиторій, полягає у тому, що вони часто
демонструють неспроможність адекватно «перекласти» свої меседжі на мову наративів,
типових для інших культур і народів. Але без такого адекватного «перекладу», за її
неадекватного сприймання правда дійсно має всі шанси перетворитися на брехню.
Такий конфлікт наративів досить влучно характеризував Тарас Шевченко у поемі
«Гайдамаки», звертаючись до своїх письменних друкованих опонентів: «А розумне ваше
слово. Брехнею підбите.» [4].
Загалом слід підкреслити, що міжкультурні комунікації ніколи не бувають
безконфліктними. Особливо у випадку Kulturkampf, коли одна із культур претендує на
винятковість, на владні позиції стосовно іншої, що буцімто є менш вартісною. Саме такі
конфліктні відносини і саме через зазначені претензії на великодержавність склалися
впродовж останніх чотирьох століть між українською та російською культурами.
У будь-якому разі наративи, що оповідають від імені владних комунікаторів
(відправників меседжів), які перебувають «там, нагорі», різноманітні медіатори в особі
журналістів, вчителів, священиків тощо ніколи не мають достатньо високих шансів бути
адекватно перекладеними на мову тих, хто «там, унизу».
Відповідно, виникають війни наративів з непередбачуваними виграшами та
програшами. Часто ці війни як вияви кризової соціальної динаміки переростають у соціальні
революції, громадянські війни тощо.
2. «Почому опіум для народу»: що таке «наративи» та хто такі «наратори»?
Незалежно від того, до якої культури належать люди, вони засвоюють смисли й
значення цієї культури, здійснюють смислоутворення (англ. meaning-making) у формі
засвоєння різноманітних наративів, оповідей (англ. story telling), що переказують
різноманітні наратори (оповідачі).
Чимало з цих «історій», які дійшли до нас від давніх-давен, є міфами, що є «тілом»
різноманітних релігій, ідеологій та пов’язаних з ними народних вірувань і марновірств і є
метанаративами, панівними наративами, великими наративами тощо (metanarratives; masternarratives; grand narratives).
Особливе позиціонування метанаративів або гранд-наративів, стосовно яких усі інші
наративи є похідними субнаративами, пов’язане з тим, що вони є центральними елементами
«глобальної або тоталізованої культурної наративної схеми, спроможної скеровувати й
пояснювати знання або досвід» [5].
Кожен гранд-наратив претендує на винятковість і включає переконання (вірування), що
єдине правильне розуміння історії (ситуації, події тощо) забезпечує саме цей наратив, а всі
інші наративи – хибні. Звідси – неуникний конфлікт наративів, який перетворюється на
конфлікт свідомостей і пам’ятей представників різних поколінь [5].
Скажімо, в Україні, станом на другу половину десятих років XXI століття мільйони
людей старшого покоління (принаймні старших за 45 років) і досі живуть з переконанням,
що та «історія», яку вони вчили в школі, про яку дивилися цікаві фільми й телепрограми,
навіть читали серйозні монографії, є єдино правильною. Звичайно, вони не сприймають тих
історичних наративів, які пов’язані з сучасними підручниками історії, які намагається
впроваджувати порівняно недавно створений Український інститут національної пам’яті.
Наративи є неодмінною складовою різноманітних емоційно «навантажених»
комунікацій. Модель комунікацій наративного типу (the narratistic attitude) є протилежністю
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раціоналістичної моделі беземоційного «чистого споглядання», до якої закликають деякі
філософи-раціоналісти (Бенедикт Спіноза, Людвіг фон Вітгенштейн та інші).
Рішуче заперечили наративи філософи-постмодерністи. Жан-Франсуа Ліотар у роботі
«Постмодерністська ситуація. Доповідь про знання» (1979 р.) протиставляє науку наративам
і зазначає: «Наука завжди була у конфлікті з наративами. За мірками науки більшість
наративів виявляються байками… Наративна функція втрачає своїх носіїв, свого великого
героя, свої великі загрози, свої великі мандри, свою велику мету» [6]. Потребу в наративах
Ж.-Ф. Ліотар пов’язує з питаннями легітимації «культурного імперіалізму» та вірою в
авторитетів, якими безпосередньо чи від імені яких опосередковано (від першої чи від
третьої особи) проголошується «трансцендентна універсальна істина».
Зміна авторитетів означає зміну наративів. Ж.-Ф. Ліотар у цьому контексті резонно
зауважує: «Явне звертання до наративу в проблематиці знання – це відсутні обставини
звільнення буржуазних інтересів від традиційних авторитетів. Наративне знання
відроджується на Заході як шлях розв’язання проблеми легітимації нових авторитетів. Для
того щоб дізнатися ім’я героя, як відповідь у рамках наративної проблематики природно
ставити запитання: хто має право вирішувати за суспільство? Хто є суб’єктом, чиї приписи є
нормами, для тих, кого вони зобов’язують?» [6].
Але якщо немає загальноприйнятих приписів і норм, то не існує й того соціально
орієнтованого консенсусного знання, яке отримало назву «правда». Тоді виходить, що у
кожного суб’єкта (індивіда, нації тощо) є своя «правда», яка може не подобатися носіям
інших «правд», але цим іншим нічого не залишається, як змиритися з подібною ситуацією. У
цьому контексті Олександр Дугін заявляє в одному з інтерв’ю телеканалу BBC:
«Постмодернізм вказує на те, що будь-яка так звана «правда» є справою вірування. Отже, ми
віримо в те, що ми робимо, віримо в те, що кажемо. І це є єдино можливим шляхом
окреслення «істини». Отже, ми маємо нашу специфічну російську «правду», з якою ви
мусите погодитися» [цит. за 7].
Як більш-менш переконливо доводять представники сучасної філософської,
лінгвістичної та психологічної герменевтики, без наративів, на суто раціональній основі
можна дати модель пояснення певного явища, процесу шляхом його «підведення під закон»,
але практично неможливо добитися його розуміння. «Люди є тваринами, фундаментально
узалежненими від «оповідачів історій» (story-telling animals). Схоже, ми буквально
неспроможні зрозуміти певні факти або дані, якщо вони попередньо не будуть вбудованими
в певні різновиди наративних матриць (narrative matrix) [5].
«Капіталістичне процвітання», «прогресивний соціалізм» та багато інших ідеологем є
продуктами певних версій наратології. Їх популярність саме і пов’язана з неможливістю
раціонально пояснити події давнього й недавнього минулого. Передусім ідеться про
різноманітні версії конспірології, адепти якої намагаються донести до загалу потаємні плани
зовнішніх та внутрішніх ворогів.
Запит на конспірологію як сферу «проблемного» міфологізованого знання, що поєднує
факти з різноманітними фантастичними припущення- ми, особливо посилюється на небезпечних
різких поворотах історії, коли звичні наративи, що більш-менш переконливо пояснювали
існуючий соціальний та світовий порядок і доводили його природність, перестають
спрацьовувати. Характерною особливістю конспірологічного наративу є погляд на соціальну
дійсність крізь призму уявлень про таємну боротьбу певних, добре законспірованих, сил
(таємних орденів, масонських лож, спецслужб, таємних міжнародних організацій тощо), які
шляхом змов і контрзмов є провідними чинниками історичного розвитку.
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Конспірологічні наративи активно опонують офіційно проповідуваним (підтримуваним
офіційною владою), а їхні «сіячі» зазвичай відштовхуються від базового припущення, що ті,
хто перебувають при владі, апріорі схильні до дезінформації, оскільки мають злі наміри
щодо підвладних. Саме тому будь-яке офіційне пояснення подій, явищ і процесів має мало
шансів перемогти у боротьбі з альтернативними наративами.
Як продемонстрував це на прикладах «чарівної казки» Володимир Пропп, для наративу
є характерними наявність таких персонажів: лиходій, донор (провайдер), герой, лжегерой,
провідник (диспетчер), помічник, принцеса та її батько [7]. Усіх цих персонажів й усі типові
сценарії їхньої поведінки ми зазвичай знаходимо у ряджених формах в медіа-оповідях
«стратегічного ґатунку».
Одну з найбільш переконливих моделей наративу (delineating story patterns)
запропонував в 1972 році соціолінгвіст Уїльям Лейбов [8]. Згідно з цією класифікацією,
наратор, вибудовуючи наратив, намагається відповісти на такі запитання.
1. Анотація (Abstract). Як це все сталося і з чого усе почалося?
2. Орієнтація (Orientation). Хто/що були у це задіяні, коли й де?
3. Кульмінація (Complicating Action). Що ж трапилося?
4. Розв’язка (Resolution). Чим же це, зрештою, закінчилося?
5. Оцінка (Evaluation). Як до цього ставитися?
6. Фінал (Coda). Що це все означає?
Наративи не викладають перебігу подій і фактів з хронологічною точністю. Вони
спрощують реальну картинку, внаслідок чого вона набуває рис захоплюючої, доступної для
розуміння тощо.
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РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1900–1918 РР.)
Анотація. У статті розкриваються особливості впровадження початкової освіти та
розвитку мережі дитячих закладів освіти в Україні протягом 1900–1918 рр. Визначено види
дитячих закладів у системі шкільної та позашкільної освіти. Розкрито труднощі в розвитку
мережі дитячих закладів освіти в Україні впродовж досліджуваного періоду.
Ключові слова: діти, заклад освіти, початкова освіта, Україна.
Abstract. The article presents the specific features of introduction of primary education and
development of the net of children’s educational institutions in Ukraine in 1900–1918. The kinds of
children’s educational institutions in the system of school and extracurricular education have been
determined. The difficulties in development of the net of children’s educational institutions in
Ukraine during the studied period have been revealed.
Key words: children, educational institution, primary education, Ukraine.
Основним питанням, що розв’язувалось у системі освіти протягом 1900-1917 рр., було
забезпечення дітей загальною початковою освітою завдяки збільшенню кількості освітніх
установ, адже велика кількість дітей залишалася неграмотною [7].
З огляду на це урядом була прийнята низка нормативних документів, що сприяла
розширенню мережі закладів освіти й упровадженню початкової освіти (зокрема, циркуляр
1904 р. про доступність початкової школи, яким був передбачений «послідовний розвиток …
початкової народної освіти в усіх місцевостях Імперії до повного задоволення відповідних
потреб населення» [8, с. 1]; проект розвитку початкової школи 1905 р., що мав на меті надання
всім дітям загальної початкової освіти; програма реформування початкової, середньої та вищої
освіти 1907 р., яка передбачала встановлення загальнодоступності й обов’язковості початкової
освіти для всього населення, а також обов’язковості здобуття початкової освіти дітьми віком 811 років у чотирирічній початковій школі [1]; циркуляр Міністерства народної просвіти
№ 2099 від 16 січня 1914 р. щодо надання кредитів на побудову шкільних будівель [11], згідно
з яким збільшувався обсяг асигнувань на шкільну освіту (порівняно з аналогічним циркуляром
1904 р.), і з державного казначейства до навчальних округів почали надходити у значних
розмірах кредити на розвиток початкової освіти). Так, дані про розподіл державних кредитів
на потреби освіти (відкриття й утримання шкіл) до 1908 р. і в 1916 р. доводять, що за цей час
кредити на освіту збільшилися в 2,5 рази [13].
Окрім того, циркуляром від 5 березня 1916 р. про відкриття паралельних класів при
перших класах навчальних закладів збільшувалася кількість дітей, які охоплювалися
системою освіти [18], що також вимагало фінансового забезпечення, а циркуляр від 11
березня 1916 р. про відкриття шкіл на місцях колишніх лазаретів передбачав виділення
коштів для проведення ремонту й інших будівельних робіт у цих приміщеннях задля їх
підготовки до навчання й виховання дітей [18].
Основними дитячими закладами освіти були:
• у системі шкільної освіти: двокласні міські училища (згодом, 25 червня 1912 р., був
прийнятий закон про перетворення міських училищ на вищі початкові), однокласні і
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двокласні сільські училища, двокласні парафіяльні училища, початкові народні училища,
ремісничі училища, початкові училища, сільські додаткові школи (мали на меті зміцнити,
доповнити і розширити навички і знання, що надавалися в початковій школі шляхом
застосування при вивченні нового матеріалу переважно практичного характер) тощо [9; 14].
Ці заклади освіти відрізнялися за формою власності (державні і приватні), статевою
приналежністю (для дітей певної статі або для дітей обох статей) і підпорядкованістю.
Згодом, у серпні 1917 р., був випущений циркуляр № 2873 про об’єднання з метою
загального навчання освітніх закладів різних відомств у відомство Міністерства народної
просвіти, що передбачало передачу до нього більшості церковних шкіл (початкових,
двокласних і церковно-вчительських), які, унаслідок цього, переходили до керівництва
органів місцевого самоврядування [17].
Важливо підкреслити, що система освіти в Україні також орієнтувалася на національні
особливості учнів. Багато видатних діячів (Ф. Вовк, О. Русов, С. Русова) і вчителів виступали
проти русифікаторської політики царського уряду, зауважуючи, що цим «…ми вбиваємо в
дитині те, що їй найбільш рідне» [15], і наголошували на необхідності задоволення потреб
дітей різних національностей. З огляду на це в Україні відкривалися окремі національні
школи (українські, єврейські, німецькі, польські тощо), де забезпечувалося викладання
рідною для дітей мовою (задля цього запрошувалися вчителі, які володіли різними мовами,
знали звичаї різних національностей [5]), вивчення національних традицій, культури, історії,
літератури, а також ураховувалися національні особливості дітей.
Особливого значення протягом досліджуваного етапу набуло відстоювання права
українських дітей навчатися в народних школах українською мовою, прагнення посилити
національну спрямованість навчально-виховного процесу (М. Василенко, М. Грушевський,
С. Панасенко, С. Русова, Я. Чепіга) [2; 3]. Так, у 1917 р. була випущена низка циркулярів
(Генерального секретаріату освіти «До земств і міст», «До української людності», «Про
національне виховання в школах України»), у яких ішлося про вивчення української мови й
українознавства (літератури, географії, історії України) в усіх школах і запровадження
навчання українською мовою в початковій школі.
Згодом, 22 липня 1918 р. (за часів влади гетьмана П. Скоропадського) був підписаний
наказ про створення національної нижчої початкової школи [3]. Виважена, демократична
політика в галузі освіти проводилася й стосовно представників інших національностей, що
проживали на території України [16, с. 18–19]. Спільним для всіх типів шкіл став
демократичний підхід до особистості школяра, що означало виключення будь-яких фактів
примусу, насильства чи вольового тиску на нього [16, с. 19].
Проте, що більшість національних шкіл не мала достатньої державної підтримки і
забезпечувала свою діяльність завдяки коштам національних громадських товариств і
общин. У межах звичайних закладів освіти навчання проводилося переважно російською
мовою.
Слід відзначити, що протягом досліджуваного етапу розширилася мережа спеціальних
закладів і класів для дітей, які мали відставання в розвитку (згідно з тогочасною
статистикою, такими вважалось 3–4% дітей; але в реальному житті кількість дітей з
обмеженими можливостями постійно збільшувалася внаслідок несприятливих економічних,
соціальних та інших умов життя і сягала 8%), а саме: відкривались окремі класи для
педагогічно занедбаних учнів, навчально-виховні заклади, приватні гуртки і літні колонії для
слаборозвинених дітей; створювалися класи вирівнювання, допоміжні класи, які,
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орієнтуючись на індивідуальні особливості дітей, ліквідовували їхні відставання і готували
до навчальної роботи у звичайних школах. Кожна галузь дитячої дефективності була
відокремлена від інших.
Так, педагоги Харківського товариства поширення в народі грамотності стверджували,
що «в кожній школі, у кожному класі є діти важкі у виховному відношенні і невстигаючі;
вони не можуть іти разом із класом; це так звані «відсталі, ліниві, неспокійні, хворобливі
діти». Школа винна в тому, що, не звертаючи увагу на індивідуальні особливості дитини,
висувала до неї непосильні вимоги або залишала невикористаними ті чи інші нахили дитини.
Спільна робота педагогів і психіатрів викликала до життя низку виховних закладів для
дефективних дітей» [9, с. 37]. Порівняно успішно розвивалась організація навчання і
виховання симптоматичної дефективності (глухонімі, сліпі), менш успішно – моральної,
зовсім слабко і лише наприкінці досліджуваного етапу – навчання і виховання нервово і
духовно хворих та розумово відсталих дітей [6]. Проте спеціальні заклади не набули
достатнього поширення через труднощі в організації, недостатню підготовленість учителів
(часто вони просто відмовлялися працювати з дітьми з обмеженими можливостями),
відсутність достатньої державної підтримки допоміжних класів і шкіл [9].
Загалом, протягом досліджуваного періоду робота з дітьми з обмеженими
можливостями була предметом піклування приватних ініціатив і знаходилася переважно в
руках благочинних товариств;
• у системі позашкільної освіти (поєднувала дошкільну освіту і власне позашкільну
освіту): дитячі ясла (спрямовувалися переважно на фізичний догляд за дітьми [12]), дитячі
садки («…мають на меті всебічний розвиток дитини, формують у повсякденній діяльності її
спостережливість і самостійність, привчають її до праці та творчості, виступають
підготовчою ланкою на шляху до школи» [12, с. 10], спрямовувалися на фізичний, розумовий
і моральний розвиток дітей [4]), майданчики й осередки, народні будинки, зокрема дитячі
народні будинки (сприяли розумовому, моральному, художньому, громадянському і
фізичному вихованню дітей); народні бібліотеки і бібліотеки-читальні (відкривалися
переважно товариствами поширення в народі грамотності, філіалами товариства
«Просвіта»); народні музеї (навчально-освітні, художні, краєзнавчі, змішані; стаціонарні й
пересувні); народні виставки; недільні школи; декоративно-малювальні школи; народні
театри тощо [9; 12; 14].
Серед усіх дитячих закладів особливо гостро відчувалася потреба в дитячих яслах і
садках, оскільки, по-перше, їх було дуже мало, вони працювали лише у великих містах, і, подруге, існував попит на них з боку робітничо-селянських сімей, адже дитячі дошкільні
заклади звільняли матерів від обов’язків догляду за дітьми протягом дня [12]. Так, директор
народних училищ Херсонської губернії А. Уаров зазначав: «Безсумнівно, дуже бажана
організація дитячих садків, … ясел-притулків. І ті, й інші з великою користю могли б
функціонувати і в містах, і в селищах. … Дуже часто з дому уходять і батько, і мати, а
малолітні діти залишаються без нагляду, без потрібного виховного впливу. Але і в тих
випадках, коли мати не уходить з дому на роботу, виховання малолітніх дітей не
відбувається якнайкраще, оскільки матері цього класу населення (нижчі класи – дрібні
торгівці, ремісники і взагалі ті, хто мав незначні заробітки – С. Л.) у переважній більшості
неосвічені, причому бувають зайняті домашніми справами, і діти в таких сім’ях становлять
тягар, на мою думку, від якого батьки були б дуже раді звільнитися хоча б на деякий час. У
таких випадках дитячі садки і ясла при них можуть бути дуже корисними, особливо для
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бідного населення» [4, с. 3]. Те ж саме підтверджують і слова директора народних училищ
Таврійської губернії: «Багато сімей забувають дітей і не здійснюють нагляд за ними» [4, с. 5].
Особливе значення дитячі садки мали в селах, оскільки вони повинні були «полегшити
положення сільських матерів і сприяти пом’якшенню звичаїв» [10, с. 9].
Джерелом утримання всіх типів дитячих закладів освіти були: кошти з Державного
казначейства (надавалися переважно для відкриття шкіл), надходження від земства, міських і
сільських товариств, різні пожертвування, плата за навчання [14], проте кошти також
отримувалися завдяки власній діяльності освітніх закладів (організації лотерей, вистав,
концертів, благочинних буфетів, продаж програм і квитків на них тощо).
Проте все одно коштів, що надходили, було мало для розширення мережі дитячих
закладів у потрібному обсязі. Про це свідчать дані Одеського навчального округу: «У справі
розвитку початкової освіти суттєвим гальмом є та обставина, що необхідні значні витрати на
побудову училищних будівель, оскільки більшість міст і селищ не мають необхідних для
шкіл приміщень» [8, с. 8]; «З глибокого обстеження кількості дітей шкільного віку
з’ясувалося, що зараз шкіл дуже не вистачає, а та кількість шкіл, що відкривається щорічно,
зовсім не задовольняє нагальної потреби в народній освіті. … Існуючі школи, особливо
сільські, на шкоду успішності навчання дітей, переповнені учнями» [8, с. 11].
Така ж сама ситуація була і в інших губерніях України. Зокрема, директор народних
училищ Катеринославської губернії, говорячи про навчання і його доступність для
населення, зазначав: «У нас і мови не може бути про обов’язкове навчання через
недостатність шкіл: дивно було б посилати дітей до школи, коли останніх немає. … У
Херсонській, Таврійській і сусідніх губерніях спостерігається таке явище: населення живе
дуже розкидано – хуторами (у 5-6 дворів), невеликими селищами (у 60-70 душ), які віддалені
одне від одного на декілька верст; і тому немає можливості формувати так звані шкільні
райони навіть за таких мінімальних умов, як радіус району – 2-3 версти і населення в цьому
районі 400 душ. … Те ж саме спостерігається й у багатьох інших губерніях... Але створювати
для таких населених місць пересувні школи або школи іншого типу навряд чи було б
справедливим, коли безліч міст і селищ з населенням більше 1000 душ залишаються зовсім
без шкіл. Звідси отримуємо висновок про те, що зараз можна говорити лише про посилення
освітніх засобів для народу шляхом відкриття шкіл, проте жодним чином не можна говорити
про загальне навчання» [8, с. 3].
Отже, упровадження загальної початкової освіти і розширення мережі дитячих закладів
освіти визнавалися державою пріоритетними напрямами діяльності системи освіти, проте їх
реалізація ускладнювалася через недостатній обсяг коштів, що надавалися державою та
приватними ініціативами, а також покладання їх фінансового забезпечення на місцеві органи
самоврядування, які не були спроможними здійснити це [1; 8].
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ПОШУК ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЛІЦЕЮ
З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ
Анотація. Організація освітнього процесу ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою потребує оптимальної побудови управлінської вертикалі як на рівні виховання,
так і з метою виконання навчального плану закладу. Базується на національнопатріотичному вихованні з військово-патріотичним акцентом як базовому компоненті
організації навчально-виховної діяльності з застосуванням інноваційних підходів в
допрофесійній військовій підготовці, в тому числі і для обдарованих дітей та підлітків.
Ключові слова: комунікативна компетентність; критичне мислення; «м’які навички»;
колективна ідентичність; патріотизм; громадянство; допрофесійна військова підготовка.
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Annotation. The educational process of boarding schools with extensive military training is
based on national-patriotic education with a military-patriotic emphasis as a basic component of
the educational activities organization (including the pupils’ critical thinking and communicative
competence development) with the using of innovative educational technologies of pre-professional
military training.
Key words: communicative competence; critical thinking; soft skills; collective identity;
patriotism; citizenship; pre-professional military training.
Концепція «Нова українська школа» передбачає виховання громадянина і патріота.
Практична реалізація цього завдання потребує пошуку оптимальних інноваційних рішень, що
торкаються процесу управління і взаємодії в середовищі педагогічного колективу освітнього
закладу. Як зазначав В. Кремень, «освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до
життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів з найближчим оточенням до глобальних
зв’язків» [3, с. 163].
Перехід від звичного формату загальноосвітньої школи до військового ліцею не може
відбуватись безболісно: руйнується роками вибудована і звична система освітнього процесу,
відчуває некомфортний вплив формальних чинників педагогічний і учнівський колективи.
Постає питання про те, що необхідно змінити у формі і змісті освітнього процесу в ліцеї, аби
поліпшити якість процесу виховання громадянина і патріота.
Сучасний військовий ліцей (так само і ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою) переходить з підпорядкування Міністерства освіти і науки України до
Міністерства оборони України, що тягне суттєві зміни у складі колективу (в основному за
рахунок зміни командування і частини педагогічного складу, в ідеальному випадку –
поповнення штатних одиниць структури ліцею військовими офіцерами, що перебувають у
контрактних відносинах з МОУ). При цьому залишається головним завданням – надання
високоякісних освітніх послуг (спеціалізована повна середня освіта).
Функція адміністрування є запорукою успіху і від того, яким чином організовано її
виконання залежить результативність освітнього процесу. А. Файоль, видатний французький
дослідник закономірностей процесу управління, на початку ХХ століття зазначав, що
«адміністрування має своїм предметом передбачення, організацію, розпорядництво, узгодження
і контроль» [1, с. 140]. Від адміністраторів, до яких належать і офіцери-вихователі (командири
взводів), вимагається в ліцеї досягнути такого ефекту взаємодії з с особовим складом підрозділу,
щоб позитивний результат став безумовним.
Завершення переходу до нової системи середньої освіти умовно призначене на 01.09.2024.
Проте, існує варіант і щодо завершення переходу аж до 2027 року. Докладаючи зусилля з метою
пошуку оптимальної моделі організації управління задля безпомилкового руху в обраному
напрямі, освітяни мають експериментувати і впроваджувати інновації в організаційну структуру
освітніх закладів. Як мінімізувати конфлікти і забезпечити якісні умови набуття середньої освіти
у закладі? Над цим питанням варто працювати щодня, без винятку, ведучи пошук,
експериментально доводячи необхідність якісних змін в управлінні як процесі, що забезпечує
успіх.
Вести науковий пошук – впроваджувати експериментальні перехідні технологічні моделі
до змісту освітнього процесу (наприклад – «Стройовий рейтинг навчальних взводів», який з
вересня 2021 року має стати в ліцеї історією, бо втратить сенс – відтоді всі ліцеїсти (з 7 по 11
клас) проживатимуть у гуртожитку, а значить – безумовно будуть у строю на ранковому
розводі), шукати кращі форми побудови організаційної структури ліцейного підрозділу задля
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ефективного управління колективом, підтримування високої дисципліни. Структура побудови
організації має усувати існуючі конфлікти в системі управління, в т.ч. і складність розподілу та
неврегульованість компетенції класного керівника і офіцера-вихователя (командира взводу) в
ліцеї зокрема. Бути компетентним у всіх питаннях неможливо, тому і вводиться розподіл праці і
спеціалізація окремого фахівця/педагога. Однією з вимог, які постають перед керівникомадміністратором, є здатність бути компетентним у «спеціальній технічній функції» [1, с. 141].
Чому спеціалізація офіцера-вихователя на конкретному віці вихованців (один рік), одному
класі (взводі), до якого щороку приходять нові ліцеїсти, має важливий якісний підтекст? Тому
що це зробить управлінський процес чітко структурованим і виваженим (оптимальним),
спеціалізованим з огляду на складні психофізіологічні особливості дітей – ліцеїсток/ліцеїстів
освітнього закладу. Командир взводу залишається командиром того ж самого взводу, а до нього
після річного циклу приходять на старті нового навчального року вже інші ліцеїстки і ліцеїсти,
що стали старшими на рік.
Офіцер-вихователь (командир взводу) з поміж виконавця управлінської функції стає ще
фаховим фасилітатором підготовки домашніх завдань з предметів згідно освітнього плану
певного класу, згідно вимог освітнього стандарту (стандарт освітній для певного класу), надає
консультації зі складних предметних дисциплін (математика, алгебра, геометрія, хімія, фізика
тощо). Спеціалізація на певному матеріалі, згідно стандарту того чи іншого класу, забезпечує
ефективність контролю самопідготовки і готовність прийти на допомогу ліцеїстам. Фактично,
офіцер-вихователь стає педагогом, що володіє знаннями, достатніми для надання допомоги
взводу під час самостійної підготовки в період з 16:40 до 19:45 (річний цикл роботи). Набагато
складніше офіцеру-вихователю, що супроводжує один колектив, який переходить з класу до
класу по зростаючій. Важко бути компетентним в сфері надання допомоги зі складних
предметів, починаючи з 7-го по 11 клас. Це головний аргумент, що переслідує якісний чинник в
контексті організації позанавчальної (виховної) і самостійної навчальної роботи в ліцеї. Мова
про так званий «педагогічний конвеєр», на якому закладається осмислене ставлення до
перспективи набуття військового фаху в умовах спеціалізованої освіти – посилена військовофізична підготовка, готовність бути громадянином-патріотом.
Наступне, як провести раціональне (найбільш ефективне персоніфіковане) закріплення
офіцерів-вихователів за тим чи іншим класом: від 7 до 11? Виходячи з поточного стану, через
той фактор, що вже здійснена певна робота організаційно-методичного забезпечення в рамках
певного класу, пропонується закріплення з 2021-2022 навчального року на сталій основі вже з
нового навчального року в ліцеї. Заступник директора з допрофесійної військової підготовки
(посада має бути введена з нового навчального року) – є координатором взаємодії та
контролером організаційно-методичної спроможності задля якості надання освіти в умовах
спеціалізації (військово-фізична підготовка) та реалізації Концепції допрофесійної військової
підготовки (завідувач кафедри допрофесійної військової підготовки). Проблема підтримування
високого рівня дисципліни вирішується за рахунок компетенції адміністратора – командира
(начальника) і його заступника згідно спеціалізації закладу. Відсутність чіткої ієрархії як
управлінського принципу, неприпустима, бо саме цей принцип забезпечує «повагу до
умовностей, зміст яких «слухняність, старанність, активність» і «зовнішній вияв поваги» [1, с.
142]. А. Файоль звертає увагу на залежність якості дисципліни від рішень, що приймає
адміністратор: «Поряд з формулою, що є у військових статутах: «Дисципліна становить
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найважливішу силу армії», – я охоче вмістив би ще й таку: «Дисципліна є те, у що її перетворює
начальник» [1, с. 142].
Разом з тим, головним компонентом допрофесійної військової підготовки як предмету
адміністрування є психолого-педагогічна підготовка та забезпечення ефективного управління
особовим складом і освітнім процесом з боку офіцерів-вихователів (командирів взводів).
Необґрунтоване зміщення акценту у освітньому процесі ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою може знизити якість виховання майбутніх офіцерів, надати неправильну
освітню траєкторію як взводу в цілому, так і конкретному ліцеїсту як громадянину-патріоту
зокрема. В цьому контексті важливими стають інноваційні форми фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи, розвиток інтелектуальних здібностей на базі формування
комунікативної компетентності і здатності приймати правильне рішення і успішно діяти згідно
розробленого алгоритму (порядку) дій. Тому, в позаурочний час варто збалансовано підходити і
розуміти, що не лише виконання домашніх завдань входить до числа сегментів уваги
(моніторингу) командира взводу як адміністратора в ліцеї.
Процес управління підрозділом ліцею (взводом) потребує врахування особливостей
вікового чинника розвитку ліцеїстів, чіткої програми діяльності з метою контролю і
моніторингу, напрацювання системи делегування (включення інституту молодших командирів –
віце-сержантів), інноваційних методів пробудження особистості ліцеїстів до експліцитного
сприйняття фаху військовослужбовця (офіцера). В кожному класі-факультеті взвод проходить
адаптовану і унікальну підготовку, що дозволяє максимізувати результат на виході освітнього
процесу – виховати курсантів вищих військових закладів, майбутніх офіцерів, що свідомо
обрали фах і знають як побудувати успішну для себе і для держави кар’єру.
Закріплення офіцерів-вихователів за певним взводом-факультетом і стає тією
організаційно-структурною формацією, яка робить оптимально-припустимою модель діяльності
педагогів в сфері допрофесійної військової підготовки, що керується фаховим заступником
директора і методично забезпечується кафедрою допрофесійної військової підготовки, а частині
виховної роботи – заступником з виховної роботи та підлеглими фахівцями-методистами. З
урахуванням такого підходу набуває особливих рис підготовка офіцерів-вихователів як
педагогів: комплексне удосконалення психолого-педагогічної майстерності та набуття
фасилітаторської компетентності, яка дає гарантовану успішність на річному проміжку
інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в ліцеї-інтернаті з посиленою військовофізичною підготовкою. Спеціалізація педагога, його чітке зорієнтування на певному віці дітей
(ліцеїстів-вихованців) робить діяльність циклічною і має можливість ставати щороку
довершенішою.
Отже, що таке «педагогічний конвеєр» у ліцеї з посиленою військово-фізичною
підготовкою? Загальний термін навчання – 5 років. Протягом цього часу, немов би по стрічці
фордівського конвеєру, ліцеїсти проходять навчальні взводи (мікро-факультети), за кожним з
яких закріплений на постійній основі певний офіцер-вихователь – командир взводу. Перехід від
одного офіцера-вихователя за рік, як від одного майстра до іншого. Такий організаційний підхід
дозволяє забезпечити мультиплікаційний ефект у вихованні – досвід офіцера-вихователя
попереднього взводу додається до досвіду офіцера-вихователя поточного і стає доступним для
офіцера-вихователя наступного взводу. Наприклад, ліцеїсти 1 взводу у 2021-2022 році стануть
«відомими» для трьох офіцерів-вихователів у 2024 році, оскільки діятиме така схема:
- навчальний рік 2022-2023 будуть у 1 взводі співпрацюють з офіцером-вихователем Х;
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- навчальний рік 2023-2024 будуть у 2 взводі – з офіцером-вихователем Y;
- навчальний рік 2024-2025 будуть у 3 взводі – з офіцером-вихователем С.
Таким чином, вирішення питань, пов’язаних з індивідуальною освітньою траєкторією
ліцеїстів, їх фізичною підготовкою, «слабкі і сильні сторони» та прийнятні методи впливу з
урахуванням психологічних особливостей будуть предметом педагогічного дослідження одразу
трьох офіцерів-педагогів, які у форматі кафедри допрофесійної військової підготовки зможуть
реалізувати наукові теми, виявлені в процесі реалізації Концепції допрофесійної військової
підготовки. Видатний український педагог В. Сухомлинський підкреслював, що головним
предметом у викладанні будь-якого вчителя – сенсом життя, справжнім людським щастям є
самореалізація «у творчій праці, що наближається до мистецтва. Ще наближення –
майстерності… Тільки через працю лежить шлях до мудрості, творчості, науки» [4]. Військова
справа і професіональне оволодіння нею є комплексом цілеспрямованого людського розвитку,
що має результатом високу обороноздатність держави. З урахуванням реалій воєнного
сьогодення, саме такий соціально-суспільний стан є балансом, що дозволяє надавати відсіч
агресору. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою стає форпостом виховання
патріотів, опорним місцем для функціонування територіальної оборони, здатним задіяти
освітній ресурс на благо України. Невирішення проблеми професійної готовності офіцеріввихователів ліцею загострює управлінсько-організаційні конфлікти, які послаблюють
інституціональну стійкість і спроможність освітнього закладу. Тому, пошук новітніх форматів
адміністрування освітнього процесу апріорі є позитивними, бо спрямовані на усунення протиріч
через експериментальне впровадження в конкретних умовах окремо взятого ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою.
Наступне, за такої моделі організації компонентів освітнього процесу в ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою офіцери-вихователі (командири взводів) будуть співпрацювати
кожного року з іншим класним керівником, що також буде додатковою можливістю для обміну
педагогічним досвідом, відкриттям нових способів реалізації завдань евристичної освіти,
уникнення конфліктів у сфері поділу обов’язків і відповідальності.
Вплив офіцера-вихователя, як педагога, перш за все, має визначальне значення виховання
у молодого покоління ліцеїстів якостей, орієнтованих на європейські принципи, серед яких
«громадянство» виконує роль стрижневої ознаки. Набуваючи рис свідомого громадянина,
дитина самореалізується та знаходить своє місце в житті. Як зазначає академік В. Г. Кремінь,
педагоги тільки тоді самореалізуються, коли «виховують людину розумну, людину моральну і
людину творчу, тобто індивідуальну особистість» [2]. Саме такими і мають бути офіцери
Збройних Сил України – людьми, що володіють критичним мисленням та високим рівнем
громадянського патріотизму.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ГРОМАДСЬКОСТІ
ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ РЕГІОНУ ТА ПОТЕНЦІАЛ УСПІХУ ДЕРЖАВИ
Сучасний стан української держави є дуже складним. І він максимально впливає на
зміст державного управління, яке повинно бути адекватним ситуації що склалася, її
негативним і позитивним складовим.
Позитивно, що Україна зробила європейський вибір, встала перед серйозною
проблемою європеїзації суспільства і держави, системного оновлення цінностей,
впровадження європейських норм та стандартів державного управління та місцевого
самоврядування, насамперед адаптації законодавства до європейської правової парадигми.
Проблема тут у тому, що б завершити ідеологічні розмови про європейські цінності та
перейти до практичної роботи щодо засвоєння та імплементації європейських норм та
стандартів [5, ст. 10].
Всі складові потрібно запроваджувати та пристосовувати до українського буття,
враховуючи свої надбання та не втрачаючи своєї ідентичності, виробляючи свої правильні
рішення на основі досвіду розвинених держав.
Українське державне управління необхідно модернізувати за всіма складовими:
1) нормативно-правова система державного управління та місцевого самоврядування в
аспекті укріплення законності;
2) суб’єкти державного управління, насамперед вищі органи державної влади в аспекті
підвищення їх ефективності;
3) функції державного управління в аспекті їх відповідності сучасній моделі держави;
4) механізми, технології та інструменти державного управління в аспекті спрощення,
демократизації, насичення досягненнями науково-технічного прогресу;
5) адміністративні послуги держави в аспекті їх гуманізації;
6) державного службовця в аспекті перетворення в дійсного професійного та
морального слугу народу;
7) людини в аспекті перетворення в активного громадянина [4].
Відкритість, підзвітність і прозорість органів державної влади – невіддільні складники
належного врядування. Державна політика в різних сферах набуває більшої якості, якщо
вироблена та впроваджується із відповідним залученням різних зацікавлених організацій
громадянського суспільства та громадян. Громадськість вимагає від Уряду активного
зворотного зв’язку, у свою чергу й Уряд не може обійтися без усвідомлення того, яким
чином громадяни розуміють, оцінюють його зусилля у вирішенні соціально значущих
питань. Отже, взаємодія з громадськістю – один з важливих напрямів діяльності органів
державної влади[1].
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Зміцнення безпеки України – це єднання народу навколо цінностей суспільного та
особистого життя, участь у формуванні нового сьомого технологічного укладу. Новий
технопромисловий уклад – це сукупність принципово проривних технологій, які опиняються
зв’язаними в єдину мультитехносистему, де ефекти використання одних технологій
підтримують застосування і розвиток інших технологій. Сьогоднішні та попередні наукові
пошуки управління суспільством, в основу яких покладено забезпечення інтересів людини,
обумовлюють об’єктивну необхідність запровадження перевірених у світі та часом основ
управління суспільством, а саме розширення публічного управління [4, ст. 3 ].
Модернізація та розвиток інститутів, механізмів і моделей публічного управління є
актуальною науковою та практичною проблемою для країн світу, для країн перехідного
періоду, зокрема для України, яка спрямовується до змішаної формації та солідаристичної
цивілізації.
Становлення України як повноцінного конкурентоспроможного партнера у світовому
цивілізаційному та формаційному просторі потребує наукового обґрунтування засад
публічного управління. Публічне управління – це управління, що здійснюється на основі
волевиявлення громади (колективу людей) та реалізується суб’єктами, визначеними громадою,
для задоволення потреб і досягнення цілей громади як об’єкту управління [5, ст. 4].
Задоволення потреб і досягнення цілей громади фактично означає функціонування та
розвиток колективу людей.
Саме управлінською ланкою суб’єктів управління виступають органи публічного
управління: інституції, обрані шляхом прямих виборів та їх виконавчі структури; посадові та
службові особи, обрані шляхом прямих виборів; посадові та службові особи, призначені
інституціями та їх виконавчі структури. Визначальними серед суб’єктів публічного
управління є населення країни та групи інтересів.
В умовах солідаристичної цивілізації та змішаної формації саме вони визначають,
стверджують, контролюють та оцінюють прямим або представницьким способами:
• цілі суб’єктів громадянського суспільства, у тому числі органів публічного
управління, стратегічні програмні рішення з їх досягнення;
• шляхи задоволення потреб колективу та вирішення значущих для спільноти поточних
проблем;
• результативність і ефективності публічного управління [5, ст. 5].
Як слушно зазначає Сурмін Ю.П., державне управління в Україні повинно стати не
тільки справою народних депутатів, державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, але й важливою справою громадян, які повинні сформувати активне
соціально-політичне середовище реформ, трансформацій управління, підвищення його
відкритості, насичення інноваціями [5, ст. 13].
На сьогодні прийняття низки законодавчих актів дає підстави стверджувати про
розширення правового поля для взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та громадкості, об’єктивною є орієнтація на діалог з суспільством, дедалі
активніше залучення громадкості, зокрема інструментів громадянського суспільства, до
формування і реалізації державної політики. Успішна ефективна взаємодія органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадкістю є важливою складовою
вирішення актуальних питань місцевої політики та соціальноекономічного розвитку регіону.
Варто зазначити, що органи державної влади активно використовують різноманітні
форми співробітництва, консультації з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями,
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громадськими організаціями з метою вирішення більш ефективних механізмів для
здійснення державної політики у галузі місцевого й регіонального розвитку. По суті
зміцнення суб’єктивності органів місцевого самоврядування щодо реалізації муніципальної
влади свідчить про децентралізацію державної влади. Чим більше за децентралізована
державна влада, тим більша частка економічних методів впливу на керовані суб’єкти
управління, тим гнучкіша управлінська система, розвинутіші демократичні інститути,
міцніша сама демократія.
Приклад співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
громадкістю можна навести на прикладі Черкащини. За ініціативи Черкаської обласної
адміністрації створено координаційно-консультативну раду у складі керівника
облдержадміністрації та Черкаського міськвиконкому. Дана рада узгоджує спільні дії у
вирішенні соціально-економічних та суспільно-політичних проблем які мають місце в
області.
Представники об’єднань громадян входять до консультативно-дорадчих органів при
обласній державній адміністрації і громадські ради з питань взаємодії місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо. В області також є Рада
Асоціації національних меншин області, Регіональний комітет з економічних питань та
реформ, консультативно-дорадчі органи та ін.. За результатами їх роботи приймаються
рекомендації різним гілкам влади щодо вирішення відповідних актуальних питань державної
та місцевої політики, соціально-економічного розвитку регіону [6].
Отже, правильно спланована організація взаємодії органів влади, органів місцевого
самоврядування і громадськості буде становити основу стабільності регіону та потенціалу
успіху держави.
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Abstract: this article deals with the Information technologies in the process of distance
learning education and learning system at higher learning institutions; attention is focused on
learning subjects of distant education.
The aim of research is: to focus on the information technologies in the process of distance
learning education at higher learning institutions, underling the distant system of education with its
advantages and drawbacks.
This problem is studied by I.G. Vlasenko, I.M. Zvarych. The idea of distance learning system
at higher learning institutions was discovered by V.Yu. Bykov, O.O. Grytsenchuk, Yu.O.Zhuk.
The methodological basis of the study is the initial provisions of philosophy on the dialectical
relationship, the interdependence of phenomena and processes of socio-pedagogical activities, the
role of the individual in the development of its material and spiritual foundations.
Анотація: цю статтю присвячено використанню інформаційних технологій у процесі
дистанційного навчання; зосереджено увагу на вивченні навчальних предметів дистанційно,
виокремлено переваги та недоліки ситеми дистанційного навчання, висвітлено власну думку
студента щодо використання інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання,
зокрема опанування іноземної мови.
Мета дослідження - зосередити увагу на використанні інформаційних технологіях у
процесі дистанційного навчання у вищих закладах освіти, підкресливши дистанційну
систему освіти її переваги та недоліки.
Цю проблему вивчали: І.Г. Власенко, І.М.Зварич. Ідею системи дистанційного навчання
у вищих закладах освіти досліджували: В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.О.Жук.
Методологічною основою дослідження є вихідні положення філософії про діалектичні
взаємозв’язки, взаємозалежність явищ і процесів соціально-педагогічної діяльності, роль
особистості у розвитку її матеріальних і духовних основ.
Introductory. Nowadays there are various education systems at universities. Such as: fulltime, part-time and distance learning education, that is gaining popularity. The distance learning is
getting more dependent on information and communication technology and has been playing an
important role in the delivery strategies of distance learning. With the advancement in technology in
the field education has introduces variety of new techniques for educators and learners to enhance
knowledge. Information technologies are replacing direct teacher-student interaction. The distance
learning education is a way of obtaining education using a computer and modern information
technologies, that provides students with the opportunity to study at a distance, without interrupting
work and traveling abroad. The distance learning has its advantages and some drawbacks.
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The main body. We get a lot of information from lecturers when we are at Universities.
Nowadays, everything has become much easier, most teachers and students have the opportunity to
use various equipment: laptops, computers, smartphones. Due to innovations, teachers can record a
lecture and send it to the students by e-mail. They are able to open this lecture at any convenient
time for them and listen to it without being distracted by noise and conversations at classroom. The
distance learning education provides the education affordable. For example, young people who
would like to study at world-famous universities, they have got some possibilities to choose them
for studying. Changes in society, in particular the global pandemic, have led to the active start of
distance learning education, especially in in Ukraine. These universities and many others share
lectures and teaching materials on the network. As practice shows, a large number of students are
interested in this training system. Today, we and many of our acquaintances are studying at
distance. That’s why we would like to highlight some advantages of learning subjects at distance.
The main reason we have to get education for the future job, and it doesn’t matter how at distance
or in a traditional way. The second reason is that, there it is no necessary to go to universities every
day, because we have the necessary equipment for connection, such as: computers, laptops,
notebooks, telephones.
Despite the advantages of distance learning education, it could be said highlighted some
drawbacks. I.M. Zvarych underlines the following: restrictions on direct communication between
students and teachers, lack of students’ direct access to the teacher, students’ constant selfmotivation during the distance learning, distance learning isolation, limitation of available special
courses to master specialization, the necessity for constant reliable access to the latest learning
technologies and Internet, mandatory accreditation of distance learning educational programs,
restrictions on employment, unforeseen additional costs for distance education, restrictions on
improving the skills of oral communication of students [1, c.16].
We absolutely agree with her, because having been at a computer or other gadgets for a lot
time, we can get a lot of diseases that have the bad influence to our health, in particular: headaches,
loosing vision, back pain. It could be said the tiredness at all, as we are limited to have physical
activity and become more dependent on gadgets.
I.G. Vlasenko notes that with long-term distance learning, students cease to properly form
their thoughts, express themselves and lead a discussion [2, c.12]. This indicates that students are
limited in communication with the lecturers, there is a lack of dialogues speech during the
discussion of educational situations, which is inherent in the traditional higher education system.
In my humble opinion, the main reason is that not every profession can be mastered in
distance learning. It is difficult to imagine the distance learning professions training of doctors,
engineers, firefighters, etc., as these professions require practical attention and responsibility. As for
me, my studying at University, it could be said that not all subjects are studying well at distance
learning. We consider, law discipline, statistics, and macroeconomics are suitable for a distance and
full-time education. We reckon, that English language and business psychology are intended
exclusively for full-time education, because students need the communication with lecturers. The
lecturers usually show emotions, demonstrate own skills and knowledge in the process of learning
these subjects. As for me, as an athlete, the subject of physical education is very important. But we
are limited in visiting various sections and participating in different competitions during distance
learning education.
Conclusion. The distance learning has advantages and disadvantages. Electronic technology
makes our work easier, but our physical condition is gradually worsening. We can communicate at
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a distance with our classmates and friends, but at the same time not experiencing the feelings of
emotions that would be at the meeting. Distance learning will inevitably force us to fight our
strongest opponent with our laziness. However, if we are confident in our abilities and are
determined to learn, thus the distance education offers us a variety of opportunities for professional
and personal development. Thus, physical exercises and live communication always play a key role
in preparing students for their future profession.
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Сьогодні у безмежному просторі глобальних викликів та імперативів ми всі проходимо
важкий шлях. І дороговказом на цьому шляху, на нашу думку, має бути національне
саморозуміння. І саме українська вишиванка, як генетичний код національної культури
сьогодні нагадує про себе як про базову умову національного самоздійснення.
Самостійне історичне буття українського народу має бути забезпечене аксіологічною
домінантою. Тому вишиванка, як один із видів феноменально багатої української
обрядовості, що активно впливає на цінності життєдіяльності народу, сьогодні потребує
особливої уваги з боку науковців та краєзнавців.
У 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишиванок, після чого в Європі
почався бум української вишивки, а в самій Україні почалися перші наукові вивчення цього
національного одягу. [6] Більшість науковців сьогодення свої праці зосереджують на
вивченні української вишиванки як культурологічного явища (виду народної творчості і
народного мистецтва) або художнього явища (виду декоративно-прикладного мистецтва), а
не аксіологічного. [2]
Дуже актуальними є наукові праці та історико-етнографічні дослідження Т.КараВасильєва, Р.Захарчук-Чугай, А.Заволокіна, Г.Пащенко, В.Радкевич, Е.Литвинець, О.Гасюка,
Ю.Мельничука щодо української вишиванки, її орнаментики та символіки. Регіональні
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особливості української народної вишивки дослідниками вивчалися у контексті загальної
характеристики народного одягу як усієї України, так і окремих її областей. Були визначені
спільні та відмінні риси художньо-стилістичних особливостей декорування традиційного
вбрання, стильова специфіка орнаменту, його композиційне та колористичне вирішення,
особливості техніки вишивання. [3, 5]
Наші пращури мали багато вишитих сорочок, кожна з яких мала своє кодування і
призначення. Вишивання нового одягу було пов’язане з оновленням, «перепрограмуванням
доленосних магічних знаків. Найважливішим чинником народної вишивкової магії була віра
в те, що закладене у вишивку бажання обов’язково сповниться. [7]
І сьогодні велика кількість майстринь в різних куточках нашої держави створюють
геніальні витвори мистецтва, які дивують всіх своєю оригінальністю та неповторністю. При
створенні своїх композицій вони не тільки спираються на багаті традиції української
вишивки, а й збагачують новими надбаннями. Звичайно, як люди ХХІ століття,
вишивальниці поєднують ритуальність стародавньої вишивки з декоративністю сучасної.
Коли майстрині сідають за роботу, то весь світ завмирає, усі незгоди і проблеми забуваються
і починається сакральне таїнство під назвою вишивання.
Обираючи узор та кольори ниток до нього вишивальниці керуються інтуїтивним
підсвідомим підходом, тобто «як серце підкаже». Адже, саме у цьому і полягає наш
генетичний код. Недаремно, сьогодні не всі дівчата можуть вишивати. Магія вишивання
відкривається тільки тим, хто осягне магічні тайнописи генетичного коду українців.
Копіювання чужого узору, означає взяти на себе чужу долю. Тим паче, застереження «не
брати на себе чужого» ми можемо відслідкувати у всій обрядовій культурі. Також майстрині
свідчать про перевірений магічний вплив орнаменту вишивки на організм людини та її
енергетику. Зокрема, від головного болю допомагають зображення дерев та хвилясті лінії;
візерунки-обереги – хрест, зірка, трикутник і спіраль – запобігають конфліктам та злим духам.
Колись майстрині, сідаючи за вишивання, завжди співали, бо пісня «творить навколо тіла
людини райдужне сяйво». [8] Але сучасні вишивальниці майже всі вмикають фоном телевізор
чи улюблену мелодію і вишивають під цей звук. На їх думку, вишивання під улюблену музику
прирівнюється до медитації.
Як бачимо сучасні вишивальниці ще раз підтверджують думку автора досліджень про
потаємні коди української вишивки Марії Чумарної: «Культура символічного тайнопису на
всіх обширах земної кулі збережена тому, що вона є віддзеркаленням генетичної пам’яті: тому
що кожен символ – це контурне відображення певної кристалічної структури, певних
енергетичних кодів світо твору». [8]
Давні традиції української народної вишивки співзвучні і з потребами сучасної моди.
Етностиль присутній на показах провідних модельєрів, які використовують вишивки на
традиційних та джинсових тканинах, шкірі. Сьогодні фрагменти української вишивки
використовують багато відомих дизайнерів, серед яких Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно,
Valentino, Gucci, Dolce&Gabbana. До речі, першим «модником у вишиванці» дослідники
вважають Івана Франка, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме піджаком. У
такому вигляді письменник і зображений на грошовій купюрі номіналом у 20 гривень. [1]
Сьогодні вишиванка нерідко посміхається нам з телеекранів в образі ведучих. До речі,
першим ведучим, який з’явився у прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко, який у
2004 році відкрив телемарафон «Ніч виборів». [1] Її часом роблять дрес-кодом на модних
вечірках у популярних клубах. Також великої популярності набуло вишите вбрання на весілля,
дуже багато пар замовляють у майстринь вишиванки з весільними орнаментами.
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Мода на вишивані речі пропагується також завдяки фестивалям сорочок, які проходять в
різних містах України. Використанням самобутніх речей зірками шоу-бізнесу та збільшенням
кількості інтернет-ресурсів, які не тільки продають українські вишиванки, а й знайомлять
покупців з її історією та символікою.
Яскравим свідченням того, що для людей ХХІ століття вишиванка виступає генетичним
кодом є проведення Дня вишиванки в третій четвер травня, коли вся країна майорить
різнобарвними візерунками української вишивки. Окрім вираження своєї національної та
громадянської позиції, всі учасники завжди отримують позитивні емоції, піднесений настрій,
відчуття гордості за приналежність до українського народу.
Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що українська вишиванка має давню
традицію, але її трансформація у аксіологічну домінанту як генетичного коду національної
культури відбулася на початку ХХІ століття.
Нині стало модним декорування, створення своїми руками у стилі «hand made». Ручна
вишивка, виконана за різними технологіями і з використанням сучасних оздоблюваних
матеріалів надає неповторності оселі та сучасному одягу й підкреслює індивідуальність її
власника.
Перспективними напрямами розвитку української вишивки є збереження невидимого
зв’язку між мікрокосмосом людини і макрокосмосом Всесвіту завдяки традиції передавання
генетичного коду нації через вишивку, сакральному підходу до вишивання сучасних
майстринь.
Отже, аксіологічний феномен української вишиванки полягає у сакральному підході до
генетичного коду національної культури. Український народ кодує щастя, долю, життя і
свободу в орнаменті вишивок. А у вишивці, як відомо, сакральне значення має все – від ниток,
походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору.
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ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИКІВ
Abstract. The article is devoted to the application of the pragmatist method in the study of
natural environment. The authors propose to teach the subject stud activites of the children
themselves. Recommends that exercises and tasks can be used to uncover potential research
preschoolers
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Для сучасної української педагогічної науки характерним є пошук, обґрунтування і
впровадження у закладах освіти таких засад побудови педагогічного процесу, що сприяють
інтелектуальному, творчому, нестереотипному розвитку дитини. Виявлення інтересів дітей, їх
подальше вдосконалення і підтримка допитливості у пізнанні багатогранності навколишнього
світу стає одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти. Про це свідчить зміст Закону
України «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти» та інші документи, в
яких розвиток творчих здібностей дітей розглядається першочерговим завданням.
Актуальними аспектами дослідження освіти дітей з потенціально високими можливостями
стали: роль діяльності у розвитку особистості (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); ідеї
про унікальність і самоцінність дошкільного віку (Л. Артемова, О. Запорожець, Д. Ельконін,
О. Кононко); про особистість як вищу цінність (І. Бех, І. Зязюн, В. Сухомлинський,
О. Сухомлинська); концепції екологічної освіти (І. Звєрєв, Н. Лисенко, М. Мойсеєв,
С. Ніколаєва, З. Плохій, Г. Пустовіт), розробка методичного супроводу освітнього процесу
розвитку творчих здібностей (О. Братанич, Л. Жовтан, В. Коваленко, О. Хлівна та ін.).
Принципово важливими у вирішенні означених питань є погляди вчених на застосування
різних видів діяльності в активному пізнанні дітьми природи, які, взаємо впливають,
стимулюють і удосконалюють пізнавальні інтереси, практичні вміння і навички взаємодії з
довкіллям [2; 3; 4].
Також погляди вчених на використання природи у вихованні дітей є основою сучасної
освіти, орієнтованої на відтворення екологічної культури, розвиток чуттєвої сфери дитини,
засвоєння певного кола знань та оволодіння практичними вміннями. Правильне ставлення
дитини до природи, що її оточує, до себе як до частини природи, до речей і матеріалів
природного походження, якими вона користується, формується на елементарних знаннях
екологічного характеру. З екологічними знаннями людина починає знайомитися вже з
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дошкільного віку. Саме тому перед педагогами дошкільних закладів постає питання визначення
чіткого змісту екологічної підготовки дошкільників.
Мета: проаналізувати потенційні можливості змісту екологічної підготовки дошкільників
для досягнення їх успіхів у дослідницькій діяльності.
Питанням змісту екологічних знань займались такі фахівці з проблеми екології як:
С. Варвянський, Ф. Канак, М. Кисельов, В. Крисаченко та ін.; змісту екологічних знань
дошкільників: С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, О. Терентьєва та iн.
Поняття «екологічні знання» пов’язане з визначенням поняття «знання». Воно
утворюється складною системою різних структурованих сукупностей фактів, закономірностей,
теоретичних побудов, відображень, що сприяють цілісному уявленню про природне довкілля та
місце людини в природі (С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, М.М. Поддьяков).
Екологічні знання – інтегровані; вони є поєднанням знань біологічних, географічних,
хімічних, фізичних, валеологiчних, економічних, медичних, юридичних, педагогічних тощо [2; 5].
Для дітей дошкільного віку оптимальним є поєднання екологічних знань з бiо-, соціально
та прикладної екології. Це такі знання, як: знання про різницю між «неживими» та «живими»
об’єктами, уміннями їх розрізняти; знання про деякі істотні особливості рослин і тварин як
живих організмів; знання про вплив чинників зовнішнього середовища на життя живих
організмів; знання про взаємодію рослин і тварин в умовах екосистеми – лісу, луків, поля тощо;
знання про взаємодію людини і природи.
Саме діяльнісний підхід дозволяє дітям глибоко поринути у таємниці природи, оволодіти
методами пізнання та різними способами розв’язування завдань щодо організації роботи із
запровадження діяльнісного методу навчання.
До дослідницької роботи дитина має прилучитися за допомогою діяльності, внаслідок якої
нею самостійно із навчального матеріалу з часом формується розуміння фактів
загальнообов’язкових для всіх, які не можуть і не повинні викликати сумнівів. В освітній
програмі «Дитина» такою основою є природничо-наукові знання. Саме в дошкільний період у
свідомості дітей закладаються основи інтелекту, фундаментальні структури мислення.
За нашими спостереженнями навчального процесу у закладах дошкільної освіти
м. Харкова під час проведення педагогічних практик студентів, вихователі використовують
творчі завдання, що спонукають дошкільників до самостійного мислення, пошуку рішення
проблеми. За цих умов є значна можливість збільшити активність дитини, її швидкість
сприймання і переробки інформації, пошукової поведінки, відтворення навколишнього світу,
його логіки.
Для того щоб сформувати у дітей інтерес до отримання нових знань, педагоги
використовують мовленнєві логічні завдання: створення ситуацій, що спрямовані на
формування позитивних моральних якостей та ціннісного ставлення до природи, різні
запитання – проблемного оцінювального характеру, запитання-загадки тощо. Правильно
розв’язати такі завдання діти можуть лише тоді, якщо чітко усвідомлять зв’язки і закономірності
у природі. Використання мовленнєвих логічних завдань ставить дітей у ситуацію, коли вони
змушені використовувати різні прийоми розумової діяльності, такі як порівняння і аналіз. Це
активізує самостійність, уміння добирати шляхи розв’язування завдань, робити висновки,
узагальнення.
Для стимулювання розвитку інтересу до пізнання природи вихователі використовують
різні літературні джерела. Саме література, викликаючи емоційний відгук на певний образ,
сприяє підвищенню зацікавленості дітей природою. Художнє слово, вірші, загадки, казки,
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легенди, приказки, скоромовки активізують емоційно-образну уяву дітей під час різних видів
роботи з ними.
Природа своєю різноманітністю привертає увагу навіть найменших дітей, допомагає
збагатити їх уявлення, стає джерелом радісних відкриттів і переживань [1].
Педагоги досліджують разом із своїми вихованцями природу, де можна спостерігати і
вивчати життя її мешканців, успішно оволодівати елементарними правилами поведінки,
уміннями та навичками розумного використання природних ресурсів, їх примноження й
охорону.
Одним з найбільш ефективних елементів повноцінного екологічного середовища є
екологічна стежина на території дитячого садка. Вона допомагає реалізовувати дуже важливу
педагогічну ідею – виховання дитини через спілкування з природою. Саме на екологічній
стежині у дошкільників формується здатність споглядати і бачити природу, слухати і чути її
голос, розуміти самоцінність природи та її компонентів. Враховуючи, що однією з найбільш
ефективних форм роботи на екологічній стежині є цільові прогулянки та екскурсії, студенти
разом з вихователями розробили їх тематику. Пам’ятаючи про те, що екскурсії – це особливий
вид занять, на яких діти ознайомлюються з явищами природи у їх взаємозв’язках, з рослинним і
тваринним світом у середовищі існування, надаються переваги формам і методам, які
забезпечують безпосередній контакт з природою (колективним та індивідуальним
спостереженням, іграм на природничу тематику, дидактичним вправам на основі природних
матеріалів – листя, квітів, жолудів, каштанів тощо).
Під час екскурсій опрацьовуються такі теми: «Чому метелики літають над квітами?», «Що
шукають у траві мурашки?», «Чому вивішують годівнички?», «Де заховалася жар-птиця?» тощо.
Цільові прогулянки педагоги починають проводити у молодшій групі. Цінність таких
прогулянок полягає у тому, що завдяки регулярності їх проведення можна разом з дітьми
простежити зміни в об’єктах природи, виявити їх причини. Основною метою цільової
прогулянки є не стільки розв’язання пізнавальних завдань, скільки збагачення естетичних і
моральних вражень дітей або виконання ними нескладних практичних завдань.
Однією з умов безпосереднього спілкування дітей з природою є куточок живої природи.
Він відіграє важливу роль у процесі навчання, виховання та розвитку дітей. Тут вихователі
дають дітям перші уроки доброти, терпіння, доброзичливості, працьовитості, відповідальності –
всіх тих цінних якостей, які допоможуть їм вирости справжніми людьми. Враження від
діяльності спонукають до активного обміну думками, сприяють формуванню суджень на основі
аналізу і порівнянь.
Праця у природі є тією діяльністю, під час якої вихователі оптимально здійснюють всі
завдання екологічного виховання: формування знань про найбільш важливі взаємозв’язки у
природі; ціннісні орієнтації; бажання спілкуватись з природою; засвоєння правил поведінки і
формування перших навичок, що сприяють поліпшенню навколишнього природного
середовища.
Час дошкілля – унікальний період у розвитку дитини. Дитина має величезні можливості
інтелектуальної діяльності, яка ґрунтується на активному мисленні, пошуку різних способів
виконання певного завдання. Враження одержані від рідної природи змалку, глибоко западають
у душі дітей, а в майбутньому є чи не вирішальними у ставленні до рідного краю.
Значна увага приділяється пошуково-дослідницькій діяльності дошкільників. У
дослідницькій роботі пошукове завдання виконується практично, що відповідає наочно-дієвому
типу мислення дітей дошкільного віку. У кожному досліді розкривається причина певного
явища, тому діти мають нагоду самостійно висловити своє судження. Спочатку діти отримують
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інформацію під час спостережень, експериментування і тільки після того проводяться
підсумкові заняття, на яких встановлюють причиново-наслідкові зв’язки, доходять певних
висновків.
Одним із нетрадиційних складових екологічного розвивального середовища є природнича
лабораторія. Її обладнання не потребує значних витрат. Матеріалом, що використовується для
роботи з дітьми є пластикові скляночки, коробки з під продуктів, одноразові тарілочки, пісок,
глина, сіль, цукор, барвники, предмети з різних матеріалів тощо. Робота в лабораторії планується
з молодшого віку і проводиться раз на тиждень. Вона передбачає перетворення дітей на
«вчених», які проводять досліди, експерименти, спостереження. Дослідницька діяльність
зацікавлює дітей, тому вони з нетерпінням чекають на неї. Низка нескладних дослідів з повітрям,
водою, ґрунтом допомагає розкрити деякі таємниці довкілля і сприяє формуванню у дітей
реалістичних уявлень про причиново-наслідкові зв’язки у природі. У більшості дослідів
результат можна отримати одразу. Наприклад, перетворення води на різні стани, розрізнення
вологої чи сухої землі. Але є досліди й довготривалі – висаджування коренеплодів у світлому та
темному місці чи цибулі у ґрунт та у воду.
Широкого визначення набув останнім часом метод проєкту як універсальний засіб впливу
на інтелектуальну, емоційно-чуттєву та вольову сфери особистості дитини, як шлях розвитку
ініціативної творчої особистості. Вихователі надають перевагу короткотривалим екологічним
проєктам, таким як: «Прикрась довкілля», «Колекція тварин», «Прогноз погоди», «Природа
скаржиться» тощо.
Комплексне використання дитячого експериментування у різних сферах життєдіяльності
дошкільників дає змогу максимально реалізувати потребу вихованців у нових враженнях,
знаннях, самоствердженні.
Отож добір завдань щодо пізнання об’єктів, процесів і явищ природи у контексті
екологічної освіти вважаємо доцільним для забезпечення розвитку обдарованих дітей. На нашу
думку, розвиток обдарованих дошкільників відбуватиметься більш успішно, якщо
використовувати різні форми, традиційні і інноваційні методи, різноаспектні пізнавальні
завдання екологічного змісту, оскільки саме у процесі спілкування з природою діти опановують
конкретними знаннями про довкілля, які спираються на їх чуттєвий досвід.
Таким чином, зміцнення інтелектуальних сил дитини, розвиток її творчого мислення за
допомогою діяльнісного методу ознайомлення зі змістом екологічної освіти, вивчення об’єктів
навколишньої природи здійснюється за рахунок збільшення дослідницького потенціалу змісту
екологічної підготовки і є вимогою природних закономірностей розвитку дитячого організму.
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Патріотизм – це моральна основа життєздатності держави, важливий внутрішній
мобілізуючий ресурс, що базується на активній громадянській позиції особистості, її готовності
самовіддано служити своїй Вітчизні. Це моральний принцип, моральна норма та моральне
почуття, яке виникло ще на початку становлення людства та було глибоко осмислене вже
античними теоретиками. Патріот – людина, котра виражає та реалізує у своїх вчинках глибоке
почуття поваги та любові до рідної країни, її історії, культурних традицій та народу.
Патріотизм – це складне багатогранне явище. Будучи однією з найбільш важливих для
людської спільноти цінностей, він поєднує в собі соціальні, політичні, духовні, культурні,
історичні та багато інших компонентів, проявляючись, у першу чергу, емоційно-піднесеним
ставленням до Батьківщини. Патріотизм – важлива складова духовного багатства
особистості, що характеризує високий рівень її соціальної свідомості.
На особистісному рівні людину-патріота характеризують такі риси, як наявність
сталого світогляду, моральних ідеалів, дотримання норм поведінки. На громадському рівні
патріотизм можна розуміти як прагнення підсилити значимість своєї держави, підвищити її
авторитет у світовому співтоваристві, захистити її суверенітет та цілісність. Патріот любить
свою Батьківщину не за те, що вона дає йому якісь блага і привілеї перед іншими народами, а
тому, що це його Батьківщина [1].
Теоретичний аналіз філософської, культурологічної, політологічної, етнопсихологічної,
педагогічної літератури дозволив нам визначити «патріотизм» як інтегральну цінність та
духовно-моральну якість особистості, що виражається в почутті любові до Батьківщини як
відчутті духовного зв’язку з нею, моральній відповідальності за долю Батьківщини й
готовності її захищати, вільному етнічному та національному самовизначенні, свідомому
збереженні та примноженні національних духовних і матеріальних цінностей.
В. О. Сухомлинський стверджував, що патріотичне виховання школярів доцільно
здійснювати на національних цінностях, серед яких провідними є любов до рідної землі,
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народу й Батьківщини, любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини, любов до
рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського народу,
праця на благо свого народу й Батьківщини [2].
Визначення патріотизму включає в себе любов до Батьківщини, до своєї рідної землі, до
культурного середовища. З цими природними основами патріотизму поєднується його
моральне значення як винятково важливої чесноти. Чітке усвідомлення своїх обов’язків
стосовно Вітчизни та правильне їх виконання формують патріотизм – одне з найбільш
глибоких людських почуттів, закріплене віками та тисячоліттями. Це відданість та любов до
своєї Вітчизни, до свого народу, гордість за їхнє минуле та майбутнє, готовність їх захищати.
Патріотизм – це дуже важливе духовне надбання особистості, що характеризується найвищим
рівнем її розвитку та проявляється в активній самореалізації на користь Батьківщини.
Патріотизм – це фундамент суспільної та державної будівлі. Це не природна, а соціальна
якість, тому її неможливо успадкувати, а лише сформувати.
Патріотичні традиції в Україні мають глибоке коріння, оскільки наша історія – історія
самовідданої боротьби за незалежність із чисельними зовнішніми ворогами протягом багатьох
століть.
Особливого значення набувають культура, мистецтво, власне все те, що духовно звеличує
людину. Існування культури без національного коріння, генетичної пам’яті, віками набутої
духовної спадщини неможливе. Завжди традиційна народна культура в Україні відігравала роль
національної. Наша країна багата традиціями, позаяк сьогодні питання збереження і
відтворення їх украй актуальне [3].
Молодь – майбутнє нашої держави, найважливіший фактор національної безпеки в
стратегічному аспекті. І саме від сформованості в дітей і молоді національної свідомості та
гідності, громадянськості, патріотичності, соціальної активності, фізичної та соціальнопсихологічної готовності стати на захист своєї Батьківщини залежить майбутнє України. У
таких умовах цілком закономірно постає потреба пошуку ефективних виховних механізмів, які
здатні забезпечити становлення та розвиток сучасної особистості – патріота, громадянина
Української держави [4].
Як бачимо, проблема патріотичного виховання молоді не лише не втрачає актуальності, а
навпаки – постійно загострюється. Проте аналіз психолого-педагогічної літератури, практики
позакласної виховної діяльності закладів загальної середньої освіти свідчить, що проблема
національно-патріотичного виховання підлітків не знаходить належного відображення.
Дослідження переконують, що не всі вчителі вивчають інтереси, запити, здібності підлітків,
визначають критичні й ризиковані умови залучення їх до підготовки і проведення традиційних
та інноваційних форм позакласної виховної роботи національно-патріотичного змісту.
Недостатньо забезпечується комплексна, системна й цілеспрямована діяльність школи, сім’ї,
органів державної влади, громадських дитячих і молодіжних організацій, інших соціальних
інститутів щодо формування в підлітків високої патріотичної свідомості, обов’язку захисту
національних інтересів, цілісної незалежності України. Епізодично в зміст національнопатріотичного виховання включається формування культури міжетнічних відносин, яке не
завжди проявляється в повазі інтересів, прав, самобутності національних меншин, готовності й
умінні йти на компроміси з різними етнічними групами [5].
Зараз відбувається переосмислення значення патріотичного виховання для долі країни.
Серйозні перешкоди і для виховання, і для соціалізації молоді чинить масова культура,
телебачення, кіно, реклама, що часто налаштовані антипатріотично. Для успішного руху
вперед Україні потрібна нова ідеологія, нове історичне мислення. Основу національної ідеї
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ми вбачаємо в глибокому патріотизмі, але держава насправді вже багато років не може
остаточно визначитися з національною ідеєю, ідеологією та стратегією подальшого розвитку.
Відродження патріотичних українських ідей, що поєднують у собі традиції героїчного
минулого і реалії сучасності та враховують перспективи розвитку соціуму особливо
актуальне в нинішній час, коли Україна навіть в очах багатьох своїх громадян не є
привабливою для життя. Патріотизм належить до тих ідеалів, втрата яких робить суспільство
недієздатним і без яких у країни немає майбутнього. Україна потребує оновлення системи
патріотичного виховання, яке передбачає об’єднання діяльності органів державної влади всіх
рівнів, наукових та освітніх установ, ветеранських, молодіжних та інших суспільних
організацій, творчих об’єднань, засобів масової інформації. Тому майбутні наукові розвідки в
цьому напрямі залишаються вкрай важливими та потребують постійної уваги дослідників та
держави.
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Пей Чжиюн,
Аспірант третього року навчання
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
ХУДОЖНІ ЗВО У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР
В умовах глобалізації світового простору, часи швидкого збагачення інформаційнокомунікативних можливостей людства, в розвинених країнах посилюється тенденція до діалогу
культур, активізуються інтеграційні процеси, налагоджується діалог між західною і східною
культурами, обоюдний обмін і збагачення культурного простору. Ця ситуація викликала новий
принцип взаємовідносин між Україною і Китаєм, направила їх на встановлення мостів творчої
співпраці і взаємообміну між досягненнями культури і освіти.
У цілому питанням історії становлення вищої художньої освіти в Китаї займалися Нин Бо,
Чжей Жуй Лін, Чжан Дао Сень, Юй Аньдун та ін. Сучасний стан вищів, що забеспечуюють
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художню освіту в Китаї присвячено праці таких науковців, як: Чи Шаотін, Чанг Руйлун, Юй
Аньдун.
У КНР підготовка майбутніх фахівців художнього профілю здійснюється переважно в
інститутах і академіях мистецтв (художніх ЗВО), що носять виключно приватний характер. Уряд
стверджує його створення, акредитує програми і оцінює їх якість. Рада попечителів призначає
президента, затверджує положення та плани ЗВО, формує дохід і вирішує важливі питання.
Президенти в вузі відповідальні за навчання і адміністративні питання.
На відміну від американських і європейських вищів, де в одному університеті
викладаються сотні різних спеціальностей, китайські вищі освітні заклади, як правило, мають
певну спеціалізацію (існують технічні, медичні, гуманітарні, лінгвістичні, художні та інші
інститути).
Що до академій, то ці установи з’явилися у Китаї в період з V ст. до 1949 року подібно до
середньовічних університетів Європи та функціонували як бібліотеки, що пізніше стали
науково-дослідними інститутами, а потім академіями. Приватні академії взяли на себе освітню
роль, особливо в часи, коли уряд не міг надати достатнього обсягу фінансування на освіту на
локальному рівні.
Серед художніх академій найбільш відомішими є:
Китайська Академія образотворчого мистецтва
Академію створено 1928 року в історично-культурному місті Ханчжоу (провінція
Чжецзян) Міністерством освіти, Міністерством культури та департаментом освіти провінції. Цей
престижний загальноосвітній заклад став першою Академією мистецтв в країні і сьогодні його
вважають одним з найкращих університетів Китаю, які пропонують вищу освіту у галузі
образотворчих мистецтв.
Центральна академії образотворчого мистецтва
Заснована в 1918 році в м. Пекін. 2018 року посіла 19 місце в рейтингу найкращих
університетів світу. Особливість цього навчального закладу в тому, що це єдина художня школа
світового рівня, яка перебуває безпосередньо під управлінням Міністерства освіти КНР.
Вважається однією з найкращих у сфері мистецтва Китаю. Нині у Центральній академії працює
20
магістерських програм
(китайський
живопис,
каліграфія,
олійний
живопис,
скульптура, експериментальне мистецтво, дизайн візуальних комунікацій, промисловий дизайн,
дизайн виробів, мистецтво цифрового мультимедіа та ін.).
Академія образотворчого мистецтва Університету Цінхуа
Академія утворилася з Національної академії мистецтв і ремесел (1956 р.), пізніше її було
приєднано до Університету Цінхуа і перейменовано в Академію образотворчого мистецтва
Університету Цінхуа (1999 р.). За версією Bloomberg Businessweek, Академія входить до 60
найкращих інститутів у світі з найкращим дизайнерським факультетом.
Сичуаньська академія мистецтв
Академію засновано в 1940 р. та розташовано у мальовничому гірському місті Чунцін
(провінція Сичуань), на березі річки Янцзи. Це єдина художня школа високого рівня на
південному заході Китаю.
Сіаньська академії мистецтв
Академія заснована 1948 року, розташована в південному передмісті м. Сіань, біля Пагоди
Диких Гусей (小雁塔). Це єдиний професійний художній університет високого рівня в північнозахідному регіоні країни.
Яньцзінська академії мистецтв
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Тяньцзінську академію мистецтв було засновано 1906 року відомим китайським педагогом
Фу Цзенсяном. Навчальний заклад завжди підтримував «простий, суворий, реалістичний і
підприємливий» стиль навчання, він відзначається багатим досвідом в управлінні школами і
сильним викладацьким складом. Академія пропонує 17 різних напрямів навчання.
Академія мистецтв ім. Лу Сіня
Академія організована на початку 1938 р. в м. Яньань. Цю школу особисто підтримували
Мао Цзедун, Чжоу Еньлай та інші старі пролетарські революціонери. Це історичне джерело та
духовна мотивація для майбутніх художників. Через її географічне розташування академія
перебувала під впливом російських шкіл, зокрема стосовно класичного малюнку та олійного
живопису.
Хубейська академія мистецтв
Це вища художня школа в Центральному Китаї, створена в 1920 р., яка розташована в місті
Ухань (провінція Хубей) на річці Янцзи. В академії навчають таких дисциплін як акварельний
живопис, китайський живопис, олійний живопис, розпис, малювання у змішаній техніці,
скульптура тощо.
Гуанчжоуська академія мистецтв
Академію створено в 1958 році, вона є єдиною вищою художньою школою в Південному
Китаї. Розташована у провінції Гуандун, місті Гуанчжоу.
У системі вищої академічної художньої освіти виділяють спеціалізовану освіту, вищу
освіту та післядипломну освіту:
1) спеціалізована освіта (від двох до трьох років) дозволяє здобувачам освіти освоїти базові
теорії спеціалізовані знання, необхідні для даної спеціальності, а також оволодіти базовими
навичками попередніми здібностями для здійснення практичної роботи за фахом. Спеціалізована
освіта здійснюється в коледжах і університетах;
2) вища освіта (від чотирьох до п’яти років) дозволяє здобувачам освіти систематично
освоювати базові теорії базові знання, необхідні для їх відповідних дисциплін і спеціальностей, а
також необхідні базові навички. Вища освіта в Китаї в основному здійснюється університетами.
Університети самостійно створюють коледжі. Навчальна програма коледжів буває двох видів:
дворічна - підготовка фахівців середнього рівня, в кінці курсу студент отримує свідоцтво;
чотирирічна - після навчання видається диплом бакалавра.
3) післядипломна освіта (від от двох до трьох років) повинна дозволити здобувачам освіти
опанувати солідними базовими теоріями систематичними професійними знаннями по їх
відповідних дисциплін, освоїти відповідні навички, методи та відповідні знання, а також мати
можливість займатися практичною роботою і науковими дослідженнями за своїми відповідних
дисциплін. Докторантура дає можливість студентам оволодіти солідною і широкою базовою
теорією, систематичними поглибленими професійними знаннями, відповідними навичками, а
також мати можливість самостійно займатися творчими науковими дослідженнями. За умови
схвалення Адміністративним департаментом освіти при Державній раді завдання післявузівської
освіти можуть виконувати науково-дослідні установи.
На даний час в системі художньої освіти особлива увага приділяється підготовці магістрів,
оскільки лише на рівні магістратури можливе досягнення в повній мірі цілей вищої художньої
освіти.
Вищі Китаю, у тому числі ЗВО художнього спрямування також поділяються за
територіальною приналежністю. Так, на сьогоднішній день переважна більшість вищів Китаю вузи місцевого значення. У 2004 році Міністерство освіти Китаю (МО) спільно з урядами ряду
провінцій запустило нову ініціативу щодо фінансової підтримки окремих груп регіональних вузів,
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розташованих, зокрема, в тих провінціях, де немає жодного національного університету. Відібрані
в рамках цієї програми ВНЗ добули більш високий статус (за аналогією з національними
університетами, що підпорядковуються безпосередньо МО) і стали отримувати додаткові ресурси
з міністерського бюджету та підтримку в питаннях стратегічного планування [3].
Абітурієнти, що поступають на художні спеціальності, складають вступні іспити за
загальними для усіх ЗВО і спеціальностей дисциплінами і спеціальні додаткові екзамени з двох
або трьох дисциплін - найчастіше це малюнок і живопис. Найбільш розповсюджені художні
спеціальності - живопис олією і традиційний китайський живопис «гохуа».
Вища художня освіта в спеціалізованих мистецьких ЗВО Китаю включає у себе
обов’язкові курси образотворчого мистецтва, що входять до навчального плану Міністерства
освіти з чітким розкладом занять, як правило, встановлюють єдиний національний або кілька
різних курсів, щоб студенти по всій країні могли отримувати однаковий або дещо змінений зміст
викладання образотворчого мистецтва. Обов’язкові курси базуються на навчальних годинах,
навчальних програмах та підручниках (включаючи місцеві підручники з мистецтва), які
орієнтовані на всіх слухачів [2].
Курси за вибором студентів, розроблені для задоволення потреб студентських інтересів та
розвитку сильних сторін студентів. Студент обирає вид художньої діяльності, що відповідає
його інтересам і практикується в цьому виді мистецтва.
Так, сучасна художня освіта служить забезпеченню достатнього простору для розвитку
особистості студентів, щоб вони могли навчитися обирати та вчитися на основі вибору. Тому
багато країн світу ущільнюють викладання обов’язкових курсів на користь курсів за вибором
студентів, щоб студенти могли обирати предмети, які їм подобаються, відповідно до власних
інтересів, що сприяє особистісному розвитку студентів.
Навчальні курси за вибором студентів можуть розробляти лише ЗВО та викладачами,
базуючись на викладачах спеціальної мистецької освіти, навчальному обладнанні та ін. Так,
відповідно до кількості викладачів мистецтв, курсів мистецької діяльності, як правило, можуть
пропонувати від 2 до 3 видів спеціальних курсів художньої діяльності, таких як живопис,
скульптура, художній дизайн та ремесла, каліграфія та вирізання печаток та комп’ютерне
мистецтво. Студенти можуть вибрати навчальний курс відповідно до власних інтересів [2].
Особливе значення для вирішення питання підготовки фахівців мистецького профілю до
професійної діяльності має вивчення предметів фахового спрямування («Малювання
геометричної неживої природи і жанрового живопису», «Колір», «Перспектива», «Масляний
живопис» тощо.
Не фахові дисциплінами є: «Англійська мова», «Фізична культура», «Комп’ютерна
грамотність», «Політична економіка» тощо.
Так, ґрунтовою основою підготовки студентів є фахові дисципліни, що покликані
формувати систему міцних теоретичних знань, практичних умінь та навичок у мистецькій галузі.
Закріплення набутих професійних знань, умінь і навичок в процесі педагогічної практики
шляхом самостійного конструювання змісту і способів педагогічної діяльності дозволяє
закріпити і розвивати ціннісне ставлення студентів до майбутньої професії як необхідної
передумови їх становлення як професіоналів.
Поряд із вузькоспеціалізованими художніми ЗВО з випускними спеціалізаціями живописців,
скульпторів, графіків тощо художню вищу освіту можна також отримати у художньопромислових ЗВО з випускними спеціалізаціями широкого профілю монументальнодекоративних, декоративно-прикладних мистецтв і дизайну в усіх його галузях та художньопедагогічних ЗВО з випускними спеціалізаціями педагогів професійного навчання в різних ланках
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позашкільної, середньо-професійного та професійного вищої освіти. У свою чергу, інститути та
академії мистецтв також здійснюють підготовку вчителів образотворчого мистецтва.
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ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК
ҐРУНТАЦІЯ УСПІХУ ДЕРЖАВИ
Анотація: Дана стаття розкриває роль і значення обдарованої особистості у
розвитку держави, обгрунтовує важливість громадянського виховання для прогресивного
розвитку нації. Усвідомлення молоддю поняття «патріотизм» та актуалізація його, як
апріорного потенціалу успіху держави.
Ключові слова: обдарованість, громадянскість, громадянське виховання, обдарована
особистість, патріотизм.
Annotation: This article reveals the role and importance of a gifted person in the development
of the state, substantiates the importance of civic education for the progressive development of the
nation. Young people’s awareness of the concept of «patriotism» and its actualization as an a priori
potential for success of the state.
Key words: cleverness, citizenship, civic education, cleverness person, patriotism.
Кожна держава зацікавлена у розвитку інтелектуального і духовного потенціалу нації.
Саме це є одним із головних завдань сучасної освіти України.
Інтелектуальний потенціал суспільства, представлений тими, хто досяг успіхів в обраних
спеціальностях і зумів реалізуватися в суспільстві. Мова йде про обдаровану і талановиту
молодь XXI століття, яка усвідомлює, що в них є внутрішній потенціал стати справжніми
творцями змін.
Молодь є для держави пріоритетом, бо саме вона майбутній кадровий резерв України, що
здатен робити свідомий вибір та брати на себе відповідальність за країну.
Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» акцентує
увагу на залучення молоді до участі у суспільному житті, підвищення її самостійності,
конкурентноспроможності, формування у молоді громадянських компетентностей [1].
На розвиток і становлення особистості, тим паче обдарованої особистості, впливає низка
чинників. Одне з завдань, що стоїть перед сучасною українською школою, вона не має бути
орієнтована виключно на репродукцію знань, першочерговим є, налаштування оволодінням
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основних вмінь вищого порядку. Для того, щоб у подальшому, людина була готова вирішувати
складні життєві проблеми та могла самореалізуватися.
Обдарованість – це високий рівень інтелектуальних та академічних здібностей. Важливо
використати різні форми та методи роботи, так би мовити – віднайти, виявити талант дитини. А
в тому, що кожна – без виключень – дитина є апріорі талановитою, то поза сумнівом! Вчитель
має постійно шукати та втілювати нові формати у заохоченні дітей до навчання. Творчі
конкурси, публічні виступи, власна проєктна діяльність та її реалізація, презентації, створення
стартапів, науково-дослідницька та пошукова діяльність, яку акцентовано проводить Київська
Мала академії наук учнівської молоді – все це дає можливість поглибити та розширити
самоосвітню діяльність дитини, зацікавити її майбутньою самореалізацією. [2, c.9]
Також вбачаємо ще один важливий аспект у формуванні особистості – це
«громадянскість». Усвідомлення учнівською молоддю власної ролі у житті суспільства, своїх
прав та обов’язків щодо держави, суспільства, почуття відповідальності за її становище,
артикулює можливість молодої людини відчувати себе морально, соціально, практично та
юридично дієздатною та захищеною. Результативність громадянського виховання великою
мірою зумовлюється тим, наскільки ті чи інші форми, методи виховної діяльності стимулюють
розвиток самоорганізації, самоуправління дітей, підлітків, юнацтва, молоді як інтегрованої
особистості. [5]
У більшості, сучасні учні-підлітки є свідомими громадянами-патріотами своєї держави.
Адже патріотизм сьогодні, це, насамперед, свідомі дії на користь свого класу, навчального
закладу, громади та й вцілому держави. Це про дотримання поведінкових норм та правил,
усвідомлений вибір комунікації всередині учнівської спільноти та вчителів, відповідальність за
власні дії та вибори, самореалізація та прагнення досягти, відстояти, оволодіти тими
компетенціями, що дозволять використовувати їх для реалізації власних індивідуальних і
професійних завдань. І освітня система має формувати таку громадянську компетенцію.
Сучасна ситуація в Україні дала потужний вибух патріотизму, самосвідомості, національної
гідності. Політичні й військові виклики, які приймає наша держава, роблять для кожної молодої
людини суттєвими і значущими роздуми К. Д. Ушинського: «Зробити як можна більше користі
своїй Вітчизні – ось мета мого життя і до неї варто докласти всі свої здібності».[3, c.42]
Громадянське виховання обдарованої особистості спрямоване на формування
громадянина-патріота, сучасника з гуманістичними цінностями та загальнолюдськими
чеснотами.
Держава має належним чином інвестуватися в освіту і науку, підтримувати та сприяти
розвиткові талановитої обдарованої молоді, допомагати у реалізації її потенціалу, оскільки
молодь XXI століття повинна мати шанс працювати й надихати соціально-політичні зміни
повсюди, як в Україні, так і в світі, пам’ятаючи і шануючи свою історію та історичну пам’ять
свого народу.
«Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна –
державою». Михайло Грушевський.
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Світовий досвід свідчить, що віра у можливості вихованця, помножена на майстерність
педагогів та батьків, здатна творити справжні дива. Насамперед коли йдеться про дітей з
особливими освітніми потребами, що нерідко мають труднощі в навчанні та потребують
спеціальної підтримки й допомоги.
Яких же дітей називають «обдарованими дітьми з особливими освітніми потребами»?
Це діти з достатнім розвитком пізнавальних, емоційних, регуляторних, психомоторних,
особистісних та інших функцій психофізичного розвитку, які мають певні потенційні задатки
в різних видах діяльності, але через індивідуальні психофізичні особливості й труднощі в
навчанні, обумовлені первинною вадою, потребують спеціальної підтримки і допомоги.
Безумовно, важливу роль відіграє соціальна адаптація, процес виховання та
темперамент особистості загалом. Адже обдаровані діти можуть досягати неабияких успіхів
для свого віку, приміром, діти з музичними здібностями пишуть опери, зі здібностями до
шахів – стають чемпіонами. Усе це значною мірою залежить від середовища, в якому росте
та виховується дитина, від її бажань та мотивації.
До головних особливостей таких дітей належить негармонійність їх розвитку.
Насамперед це фізичний недолік, що відображається як на процесі формування здібностей,
так і на розвитку особистості загалом. Більшість таких дітей важко освоюють навички
самообслуговування та з раннього віку спілкуються, як правило, із досить обмеженим колом
дорослих людей. Референтна група дітей з особливими освітніми потребами зазвичай не
перевищує кількості 2–3 осіб. Досить часто у них спостерігаються труднощі в адаптації,
відсутність досвіду самостійного соціального спілкування. Більшість таких дітей не мала
322

яскраво вираженого періоду ігрової діяльності, основні інтереси батьків спрямовувалися на
збереження здоров’я, лікування та реабілітацію. Усе це впливало на загальний розвиток дітей
ще в дошкільному віці, змушувало батьків вирішувати насамперед питання їх виховання та
здоров’я.
Важливою особливістю дітей з особливими освітніми потребами є надзвичайно
виражена пізнавальна й навчальна мотивація, що переважає над іншими соціальними
мотиваціями. Феноменологічний аналіз свідчить, що процес отримання нової інформації,
пов’язаний із необхідністю вирішення складних логічних завдань, у таких дітей
супроводжується особливим психоемоційним підйомом, подібним до переживання творчого
екстазу, описаного Л. Виготським [2].
Крім того, обдаровані діти з особливими освітніми потребами часто мають більш
вразливу душевну конституцію у порівнянні з однолітками. Нерідко вони можуть проявляти
самолюбство, істеричність або ж навпаки – бути тихими і скромними. Таких дітей вирізняє
схильність до філософствування і надпрацелюбності, розсіяність у буденному житті. Досить
часто вони надсконцентровуються у своїй роботі, наприклад, можуть вирішувати шахову
задачу протягом декількох годин, забувши про сон та їжу. Талановиті діти завжди
пропонують не одне, а декілька варіантів вирішення завдання або проблеми, але не завжди
здатні втілити їх у життя. Зазвичай такі діти люблять працювати поодинці, їх вирізняє
прагнення до досконалості – перфекціонізм [6].
Отже, характерними особливостями обдарованих дітей є:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

допитливість та пізнавальна самостійність;
гіперчутливість до проблем;
оригінальність та високий рівень розвитку мислення й креативності;
підвищений інтерес до дивергентних завдань;
чудова пам’ять, легкість асоціювання;
здатність до прогнозування;
прагнення до самоактуалізації;
перфекціонізм та прагнення до самостійності;
егоцентризм;
підвищена вразливість та емоційна чутливість;

творче сприйняття.
Обдаровані діти з особливими освітніми потребами зазвичай потребують соціальнопсихологічного супроводу. Трактування терміна «соціальний супровід» як виду соціальної
роботи представлено у Законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування». Відповідно до законів соціальний супровід – це вид
соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу
соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів,
збереження, підвищення їх соціального статусу [4].
Мета соціального супроводу – подолання життєвих труднощів, мінімізація негативних
наслідків чи повне розв’язання проблем сім’ї або особи.
Усе це вимагає об’єднання зусиль сім’ї, вчителів, соціальних працівників, викладачів,
педагогів позашкільної освіти, психологів, лікарів і низки інших фахівців. Адже обдаровані
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діти з особливими освітніми потребами потребують специфічно організованого процесу
соціального супроводу саме у зв’язку з особливостями свого розвитку.
Дослідники вказують на наявність особливих освітніх потреб щодо обдарованих дітей:
уважність і вимогливість вчителя; наявність у педагога власного дослідницького досвіду;
пріоритет пізнавальних інтересів і схильностей обдарованої дитини з опорою на освоєння
шкільного матеріалу на рівні стандартів; підвищена інтенсивність освітнього середовища;
баланс свободи і повинності; достатня соціалізація обдарованої дитини.
Обдарованість як фактор особливих освітніх потреб може виявлятися у випадку, якщо
підвищений рівень здібностей спостерігається в одній сфері при досить скромних
результатах діяльності в інших: наприклад, виражена математична або художня
обдарованість.
Завданнями соціального супроводу обдарованих дітей є:

– включення їх в освітній простір регіону на підставі задоволення і розвитку освітніх

потреб, що забезпечує розкриття та розвиток творчих здібностей учнів, їх самовизначення і
можливість реалізації у майбутній професії;

– розробка механізмів співпраці закладів загальної середньої, вищої освіти та інших

зацікавлених установ для практико орієнтованого супроводу творчої активності школярів з
особливими освітніми потребами;

– створення комплексу умов і засобів, спрямованих на вдосконалення системи

виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей з особливими освітніми потребами в
умовах регіону;

– розвиток

організаційних,
інформаційних,
кадрових,
науково-методичних,
матеріально-технічних умов для забезпечення академічної мобільності учнів,
цілеспрямованої підготовки школярів до участі в різних міжрегіональних, всеукраїнських та
міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах, форумах, фестивалях.
Основними напрямами соціального супроводу обдарованих дітей з особливими
освітніми потребами як складної системи реабілітаційних заходів, спрямованих на
підвищення їх соціальної активності, зміцнення соціальної позиції особистості, є розвиток
самостійності та власне обдарованості.
В. Б. Синякова зазначає, що соціальний супровід обдарованих дітей з особливими
освітніми потребами здійснюється впродовж усього періоду навчання дитини. Дослідниця
виокремлює такі його етапи:
І. Підготовчий, метою якого є визначення темпу, форм та змісту навчання. Передбачає
розробку індивідуального плану навчання, оцінку соматичного, психологічного здоров’я та
фізичного стану дитини з метою виявлення основних освітніх бар’єрів. В. Б. Синякова
вважає, що ефективною формою навчання обдарованих дітей з особливими освітніми
потребами є індивідуальне навчання, що дозволяє адаптувати зміст, темп і методи
навчального процесу відповідно до потреб конкретної дитини. Крім того, навчання
обдарованих дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватися дистанційно, що
дозволяє вирішити низку педагогічних проблем: отримання якісної освіти; можливість
спілкування з однолітками і вчителями; формування професійних навичок у сфері
інформаційних технологій; можливість успішної професійної самореалізації.
ІІ. Безпосередньо супровід, метою якого є забезпечення соціально-освітньої інтеграції
та соціальної адаптації обдарованої дитини з особливими освітніми потребами. Соціальноосвітня інтеграція – організація спільного навчання та забезпечення умов, необхідних для
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засвоєння досвіду позитивної взаємодії. Процес соціально-освітньої інтеграції обдарованої
дитини з особливими освітніми потребами передбачає використання різноманітних форм
організації навчального процесу:

– навчання в інтегрованому класі закладів загальної середньої освіти;
– навчання у класах корекційно-педагогічної підтримки за спеціальними освітніми

програмами;

– надання корекційної допомоги, спрямованої на компенсацію порушень у розвитку

дитини;

– розвиток і корекція у системі додаткової освіти.

У процесі соціального супроводу обдарованої дитини з особливими освітніми
потребами обирається найбільш ефективна для неї форма навчання.
ІІІ. Аналітичний етап, метою якого є оцінка ефективності соціального супроводу. На
цьому етапі здійснюється оцінка проведеного соціального супроводу і приймається рішення
щодо необхідності його продовження на наступному етапі навчання або професійної
самореалізації обдарованої дитини з особливими освітніми потребами. Показниками
ефективності соціального супроводу є: успішна соціальна адаптація (наявність друзів, уміння
будувати відносини в макро- та мікросоціумі), академічна мобільність, професійна
самореалізація [7].
Водночас варто виокремити низку основних напрямів забезпечення соціального
супроводу обдарованих дітей з особливими освітніми потребами:

– пропаганда та роз’яснення прав дітей та сім’ї;
– виявлення запитів, потреб обдарованих дітей з особливими освітніми потребами та

розробка заходів підтримки окремих учнів із залученням фахівців із відповідних організацій;

– індивідуальний супровід дитини, спрямований на подолання проблем пізнавальної,

комунікативної діяльності, зокрема навчання обдарованих дітей за індивідуальними
освітніми програмами й планами;

– індивідуальне та групове консультування обдарованих дітей, батьків та педагогів

щодо вирішення проблемних ситуацій, конфліктів, зняття стресу, виховання обдарованих
дітей у сім’ї;

– вивчення, діагностування, вирішення конфліктів, проблем, важких життєвих

ситуацій, які зачіпають інтереси обдарованої дитини на ранніх етапах розвитку з метою
запобігання серйозних наслідків;

– організація діяльності обдарованих дітей та підлітків різних категорій у вільний від

навчання час;

– організація реабілітаційних таборів для обдарованих дітей;
– проведення літніх профільних таборів (трудових, дозвіллєвих, спортивних) за місцем

проживання підлітків на базі навчальних закладів та інших установ;

– організація

літнього
оздоровчого
відпочинку
малозабезпечених, багатодітних, асоціальних сімей;

– організація різноманітних конкурсів, оглядів.

обдарованих

дітей

із

Цілісність системи соціального супроводу обдарованої дитини з особливими освітніми
потребами забезпечується динамічною взаємодією медичного, психологічного,
педагогічного та соціального компонентів. Метою цієї взаємодії є побудова цілісної системи
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безперервного соціального супроводу впродовж усього процесу навчання у закладах
загальної середньої та вищої освіти, що забезпечує самореалізацію і соціально-психологічну
адаптацію дитини при підтримці необхідного рівня медичного обслуговування.
До системи соціального супроводу обдарованих дітей з особливими освітніми
потребами на різних етапах можуть належати:

– освітні установи, зокрема заклади дошкільної, загальної середньої, професійної та

позашкільної освіти;

– установи соціального обслуговування: дитячі притулки, центри допомоги сім’ям та

дітям, центри реабілітації, служби довіри, консультаційні центри;

– установи культури та спорту;
– благодійні фонди;
– установи охорони здоров’я.

Модель соціального супроводу обдарованих дітей, спрямована на вирішення питань
соціального захисту та підтримки обдарованої дитини з особливими освітніми потребами,
можна поділити на чотири основних структурних блоки:
1) соціального супроводу, спрямованого на вирішення питань медичної та
психологічної підтримки;
2) соціального захисту, спрямованого на адаптацію до індивідуального навчання;
3) соціального захисту, що забезпечує необхідну академічну мобільність;
4) соціальної допомоги в профорієнтації та післяшкільному навчанні обдарованого
підлітка.
Зважаючи на поставлені цілі, кожен блок формулює специфічні завдання, зміст та
форми соціального супроводу обдарованої дитини з особливими освітніми потребами.
Цілісна система соціального супроводу ґрунтується на реалізації відповідних
принципів:

– робота на боці дитини, пріоритет інтересів супроводжуваного;
– відповідальність за прийняття рішення та вибір індивідуальної освітньої траєкторії

залишається за родиною та дитиною, тому основною метою супроводу є необхідність
розвитку самостійності дитини у вирішенні актуальних для її розвитку проблем.

– діяльність за запитом, тобто інформування про наявність освітніх ресурсів,

психологічне, методичне чи інші види консультування, надання допомоги у вирішенні
організаційних питань тощо;

–
–
–
–

безперервність супроводу;
конфіденційність у питаннях медичної та психологічної підтримки;
узгодженість спільної роботи фахівців різних профілів;

розподіл відповідальності, тобто фахівці супроводу не дублюють функції один
одного, а взаємодіють у процесі організації супроводу обдарованої дитини з особливими
освітніми потребами;

– взаємодія з організаціями та установами поза системою освіти, охорони здоров’я та

соціального захисту.
Отже, система соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми сприяє
повноцінному розкриттю їхніх здібностей, задоволенню особливих потреб, позитивно
впливає на самореалізацію. А успішний соціальний супровід дозволяє подолати головний
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психологічний бар’єр обдарованих дітей з особливими освітніми потребами – їх ізоляцію від
середовища однолітків і шкільного середовища.
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
В статті визначено пріоритети виховання громадянськості в умовах реформи Нової
української школи. Проаналізовано основні вимоги до формування громадянської компетентності
педагога Нової української школи. Вказано на особливості формування громадянської зрілості.
Запропоновано практичний досвід формування громадянської компетентності студентів
педагогічного коледжу через громадянську активність. Підкреслено актуальність громадянської
освіти студентської молоді педагогічних закладів освіти.
Ключові слова: Нова українська школа (НУШ), громадянська компетентність,
громадянськість, громадянська зрілість, вчитель початкової школи, педагогічний фаховий
коледж.
The article identifies the priorities of citizenship education in the context of the reform of the
New Ukrainian School. The basic requirements to the formation of civic competence of the teacher
of the New Ukrainian school are analyzed. The peculiarities of the formation of civic maturity are
indicated. The practical experience of formation of civic competence of students of pedagogical
college through civic activity is offered. The urgency of civic education of student youth of
pedagogical educational institutions is emphasized.
Key words: new Ukrainian school (NUSH), civil competence, citizenship, civic maturity,
primary school teacher, pedagogical professional college.
Вступ. В умовах європейської інтеграції і поглиблення процесів демократизації
українському суспільству необхідне покоління громадян з чіткою громадянською позицією та
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цінностями, які здатні приймати відповідальні рішення в ситуації вибору і мають розвинуте
почуття відповідальності за долю країни. Підвищення рівня громадянської освіти населення є
одним із пріоритетів Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
(Яблонський, 2018).
Концепція розвитку громадянської освіти в Україні базується на необхідності створення
сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетентностей людини на всіх
рівнях освіти та в усіх складниках, що дасть змогу громадянам краще розуміти та реалізовувати
свої права в умовах демократії, відповідально ставитись до своїх обов’язків, брати активну
участь у суспільно-політичних процесах, а також усвідомлено забезпечувати захист,
утвердження та розвиток демократії [3].
У статті 12 п. 1 Закону України «Про освіту» (2017) зазначено, що складовою мети освіти
також є і громадська активність, а ключові компетентності включають «громадянські та
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини,
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей».
Виклад основного матеріалу. Важко переоцінити роль вчителя у вихованні та
формуванні нової генерації українців. Теоретичні та практичні засади розвитку громадянської
компетентності майбутніх учителів у своїх працях характеризували О. Кучер, О.Шестопалюк,
М. Михайліченко та ін. В умовах впровадження нової Концепції розвитку педагогічної освіти
(2018) та зважаючи на реалізацію реформи Нової української школи з 2018 року, актуальним є
переосмислення змісту підготовки та підходів до формування ключових компетентностей
вчителів початкової школи. Громадянську компетентність у майбутніх вчителів важливо
формувати наскрізно в процесі їх фахової підготовки.
Європейський парламент і Рада Європейського Союзу 17 січня 2018 року схвалили
Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя.
Громадянську компетентність (сivic competence) поруч із соціальною включено до основних
компетентностей для навчання протягом усього життя. Громадянська компетентність – це
здатність діяти як відповідальні громадяни й повною мірою брати участь у соціальному
житті [8].
У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є
міждисциплінарними, інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію
особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил [5, с. 73].
Відповідно до Концепції НУШ (2016), однією із ключових компетентностей для життя є
соціальна та громадянська компетентності, які визначають «усі форми поведінки, що потрібні
для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння
працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття»[2].
У Концепції розвитку громадянської освіти (2018) визначено перелік основних вимог до
формування громадянської компетентності педагога Нової української школи:
1. Розуміння власної громадянської ідентичності, державної приналежності, національної,
етнічної та культурної ідентичностей, повага до інших культур та етносів.
2. Здатність плекати українські традиції та духовні цінності, володіти відповідними
знаннями, вміннями та навичками, поділяти європейські цінності, спроможність реалізувати свій
потенціал в умовах сучасного суспільства.
3. Розуміння значення національної пам’яті, особливості її розвитку, впливу на суспільнополітичні процеси.
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4. Знання принципів демократії та здатність застосовувати їх у повсякденному житті;
розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та
права інших.
5. Розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, толерантності,
соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки,
здатність попереджувати та вирішувати конфлікти.
6. Знання та розуміння державного устрою, принципів і шляхів формування державної
політики у всіх сферах суспільного життя на національному, регіональному та місцевому рівнях.
7. Знання механізмів участі у суспільному, суспільно-політичному та державному житті та
вміння їх застосовувати разом з прийняттям рішень на місцевому, регіональному і
національному рівнях; відповідальне ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків,
пов’язаних з участю в суспільно-політичному житті.
8. Здатність формувати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи
відмінні думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб.
9. Здатність критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій,
приймати обґрунтовані рішення.
10. Здатність до соціальної комунікації, солідарних дій та вміння співпрацювати,
формувати групи задля вирішення проблем спільнот різного рівня, зокрема шляхом
волонтерської діяльності [3].
Вважаємо, що реалізація вимог до формування громадянської компетентності ефективно
може здійснюватися через залучення студентів педагогічних закладів освіти, майбутніх вчителів
нової української школи, до активного громадського життя краю, участі в різноманітних
проєктах та громадських заходах, що на практиці дозволить сформувати громадянську позицію,
почуття громадянського обов’язку та відповідальності.
В проєкті стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта в
переліку загальних компетентностей випускника визначена «здатність діяти як відповідальний
громадянин, усвідомлювати цінності демократичного суспільства, верховенства права, прав та
свобод людини і громадянина в Україні, а також здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства».
Майбутньому вчителю початкової школи потрібно також володіти такими якостями та
характеристиками, які утворюють його громадянську зрілість. У визначенні Т. Мироненко
«громадянська зрілість – це моральний феномен, що визначається не віком, а поглядами,
вчинками гармонійно і всебічно розвинутої людини з гуманістичним світоглядом. Громадянсько
зрілій особистості притаманний процес постійного самовдосконалення. Високий рівень
національної самосвідомості, знання культури та історії рідної країни, гуманістична мораль,
знання і виконання обов’язків, соціальна відповідальність, високий професійний рівень, стійкі
переконання»[7, с. 6].
Тривалий час в поняття «виховання громадянськості» вкладали переважно патріотичне
виховання та любов до батьківщини. Проте це поняття є значно ширшим. Для формування
громадянської компетентності педагога Нової української школи необхідно комплексно
реалізувати ряд завдань. В першу чергу це активне здійснення педагогом суспільного життя –
громадянськості через реалізацію формули «СУГ» (соборність, українськість, гідність)
(Вовканич, 2017), а також систематична та системна аналітична діяльність педагога як адепта
державної політики у сфері освіти та інформаційної безпеки.
Важливою є конструктивна взаємодія вчителя з іншими людьми в суспільних інтересах
задля сталого розвитку суспільства. Значущою є здатність педагога здійснювати фахову
підтримку соціальної та культурної різноманітності, гендерної рівності, соціальної
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згуртованості, готовності поважати приватність інших людей (суб’єктів освітнього процесу) та
брати на себе відповідальність за навколишнє середовище.
Зміст, форми та методи підготовки майбутнього вчителя Нової української школи мають
розвивати здатність критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій,
приймати обґрунтовані рішення і нести за них відповідальність. Виховна діяльність
педагогічних освітніх закладів повинна формувати розуміння значення історичної та
національної пам’яті, особливості її розвитку та впливу на суспільно-політичні процеси. В
цьому контексті важливе знання та розуміння державного устрою, принципів і шляхів
формування державної політики у всіх сферах суспільного життя. Значущим для
демократичного виховання особистості є розуміння та сприйняття принципів рівності та
недискримінації, терпимості та толерантності, соціальної справедливості, доброчесності,
вміння втілювати їх у власні моделі поведінки, здатність попереджувати та вирішувати
конфлікти.
Важливо у майбутнього вчителя формувати здатність плекати українські традиції та
духовні цінності, поділяти європейські цінності, володіти відповідними знаннями, вміннями та
навичками і мати спроможність в результаті реалізувати свій потенціал в умовах сучасного
суспільства. Знання принципів демократії та здатність застосовувати їх на практиці формують
розуміння та сприйняття цінності прав і свобод людини, вміння відстоювати свої права та
права інших. Активна громадська позиція передбачає здатність формувати та аргументовано
відстоювати власну думку, поважаючи відмінні думки чи позиції [4].
Учитель, як ніхто інший, вчиться упродовж життя. Особливість формування
громадянської компетентності вчителя та, що цей процес відбувається не стільки за
академічного навчання чи набуття теоретичних знань, а внаслідок переосмислення та
розставлення нових акцентів у виховній роботі, застосування нових моделей та методів в
роботі з студентами, залучення до громадських проєктів та соціальної практики.
Отже, громадянська компетентність вчителя початкової школи – це певне особистісне
утворення, в основі якого система професійних знань, особистих якостей, ставлень педагога до
держави, суспільства, інших людей, до себе як до громадянина, а також потреба у формуванні
громадянськості молодших школярів як пріоритетної соціально-моральної цінності [6, с. 8].
Аналіз практичного досвіду. З метою формування громадянської компетентності,
соціальної активності та виховання громадянськості студенти Коломийського педагогічного
фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради залучаються до різноманітних проєктів.
Директор коледжу Валерій Ковтун, заслужений працівник освіти України, є ініціатором
численних громадських заходів та масштабних проєктів, а наш коледж є культурномистецьким осередком Прикарпаття.
За ініціативи та участі нашого коледжу реалізовано проєкти «Коломия у світі мистецтв» та
«Українське мистецтво у старій листівці», завдяки яким вдається повертати із півзабуття кращі
досягнення українського мистецтва, у яких відображена творчість мистців або діячів інших
галузей культури пов’язаних з Коломиєю. Одним із засобів привернути увагу до вивчення історії
і ознайомлення із відомими особистостями краю став історико-культурологічний проект
«Вивчаємо нашу історію». Це серія листівок на яких подана інформація про відомих та
призабутих історичних постатей, громадських діячів та письменників нашого краю.
Коломийський педагогічний коледж спільно з Коломийським міськрайонним товариством
«Просвіта» до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка втілили в життя проєкт «Слово
Кобзаря», який успішно реалізовувався впродовж 200 днів. До читання Кобзаря долучалися
поети та письменники краю, відомі громадські діячі. Щоразу такі читання супроводжувалися
музичними композиціями та театралізованими сценами у виконанні студентів та викладачів
коледжу. Кожен день фіксувався у фотографіях та спеціальних протоколах. А в останній
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двохсотий день на сцені Палацу культури «Народний дім» представник національного проекту
«Книга рекордів України» підтвердив результат проєкту занесенням його в «Книгу рекордів
України».
З ініціативи нашого коледжу в рамках проєкту «Шануймо минуле заради майбутнього» в
Коломиї відкрита пам’ятна дошка Кирила Трильовського на будинку, в якому він жив і
працював на початку ХХст., та проведено Перше Січове свято в незалежній Україні. Вже десять
років поспіль тридцять дві студентки коледжу в урочистому січовому одязі під звуки духового
оркестру відкривають січові свята руханковими вправами, які є реконструкцією січових вправ
початку ХХст. з сучасними елементами руханки. Щороку свято проходить під гаслами
історичних подій та подій сьогодення нашої держави.
Студенти нашого коледжу активно стежать за подіями, які відбуваються в державі. Наша
молодь була серед тих, хто в шляхетному пориві, з юнацькою щирістю та відвертістю, вийшли
на Майдан з вимогою «не звертати з європейської дороги». На території коледжу 3 грудня
2014 року освячено перший в області пам’ятний знак Небесній Сотні. Віддаючи шану
вихідцям з Коломиї та Коломийщини, які віддали своє життя за нашу Україну, силами
коледжу в рамках патріотичного проєкту «Герої не вмирають» видано комплект листівок з
іменами та фотографіями тих людей, які стали прикладом виховання патріотизму, віддавши
своє життя у боротьбі за незалежність. Таким чином, на практиці у майбутніх вчителів
формується розуміння власної громадянської ідентичності, державної приналежності та
почуття патріотизму.
Також з ініціативи директора нашого коледжу Валерія Ковтуна в середмісті встановлено
пам’ятник Книзі, який вшановує пам’ять перших коломийських видавців братів Білоусів і
символізує пошану до друкованого слова, як основи нинішньої культури і навіть цивілізації.
Для студентства і громади міста це місце проведення різноманітних камерних заходів,
презентацій нових видань, літературних зустрічей. З 30 вересня 2018 року у Коломийському
педагогічному коледжі працює Музей коломийської книги, а з 12 лютого 2019 року і Музей
української мови. Ці осередки сьогодні є і бібліотекою, і читальнею, а найважливіше, –
об’єднують всіх, хто цікавиться історією та культурою нашого міста. До всіх заходів в музеях
активно залучаються студенти і викладачі коледжу.
Активна участь студентів педагогічного коледжу в таких проєктах формує відповідальне
ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному і
громадському житті на місцевому, регіональному і національному рівнях.
Залучаються студенти коледжу і до волонтерської діяльності, беруть участь у
благодійних акціях та заходах. Таким чином формується здатність до соціальної комунікації та
вміння співпрацювати задля вирішення проблем, що теж є важливим в процесі виховання
громадянськості. Волонтерство є індикатором демократичного громадянського суспільства.
Щоб практика волонтерства стала постійною в Україні, потрібно формувати суспільну
культуру доброчинності та здатність гуртуватися не лише проти спільного ворога, а й заради
спільного блага.
Переконані, що саме залучення студентів, майбутніх педагогів, до активної участі в
громадському житті дає змогу формувати в них громадянську позицію, бути небайдужими до
історії та сьогодення свого краю і країни. Саме такі цінності вони зможуть донести своїм
учням і виховувати нове покоління свідомих українців. Вважаємо таку практику виховання
громадянськості ефективною та дієвою, адже без перебільшення вчительська спільнота є
основою формування громадянського суспільства.
Висновок. Громадянська компетентність є системним утворенням і формується
впродовж життя людини, проте важливо в освітньому середовищі особливо закладів
педагогічної освіти створювати умови для активної участі молоді в громадському житті і
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можливості сформувати та проявити свою громадянську позицію. Важливість формування
громадянської компетентності, а зрештою і свідомості, для вчителя початкової школи
обумовлена його місцем і роллю у системі формування особистості майбутнього громадянина,
адже учитель є носієм духовної, моральної і громадянської культури.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ
Annotation. This article examines the ways of implementing civic education of an elementary
school student, a pupil of the New Ukrainian school . By organizing the educational process, the
teacher creates such conditions for students to enjoy each lesson, classes, so that children learn
respect, understanding, support, actions without coercion. By bringing up in children such values
that would correspond to the spiritual and cultural traditions of the Ukrainian people, the teacher
creates a situation of success. Forming the consciousness, worldview, culture of behavior, the way
of life of the family, the nation, the teacher monitors the formation of the personality of the child
who enters the modern world in order to worthily take his place in the life of our European country.
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«Людина стверджується у світі не тільки як істота,
яка мислить і відчуває, але й як жива ланка у вічному ланцюзі поколінь;
ця ланка з’єднує минулі покоління з майбутніми, і що більше дорожить людина
пам’яттю своїх батьків, дідів і прадідів,
то глибше вона відчуває свою відповідальність за майбутнє»
В.О.Сухомлинський
Нова українська школа спрямована на розвиток національної свідомості учнів, поваги
до минулого нашої країни, готовності до дій на захист держави та любові до Батьківщини
взагалі. Одним із напрямків національно-патріотичного виховання є і займає велику роль формування громадянської компетентності. Тільки громадяни, які є національно свідомими
патріотами, здатні виступати в різних сферах життєдіяльності суспільства, щоб країна
займала гідне місце в цивілізованому світі.
Учитель - зразок для дитини в сучасній школі. У вчителя незвичайна місія в житті:
стати другом для кожної дитини, направляти, стежити за становленням особистості, яка
входить у сучасний світ; виховувати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті нашої
європейської країни.
Учитель повинен бути професіоналом, тому ставлю себе поряд з дитиною в діяльності,
а не напроти неї. Намагаюся допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили,
створюю ситуацію успіху, щоб дитина стала справжнім патріотом своєї Батьківщини, щоб у
дорослому житті мої вихованці внесли свій внесок у розвиток нашої України.
Я твердо вірю в силу виховання, яка складається з дуже простих компонентів: любові
до дітей, слова вчителя, сили особистого прикладу, справедливості, довіри; здатності
прощати дитину, доброти, чемності, чесності. Учитель – вихованець – єдина духовна
спільнота, а життєвий шлях дитини – шлях радості, шлях успіху, шлях добра, шлях
милосердя, шлях любові і дружби…
Я не можу бути байдужою людиною, оскільки спілкуюся не з предметами, а із
справжнім дивом природи - дітьми. І це диво потрібно вигодовувати теплотою свого серця,
багатством душі. Серце дитини не прийме брехні, будь-яка нещирість буде виявлена, і її
внутрішній світ закриється від вчителя, який допустив помилку.
Проблема формування культурно-духовних цінностей є досить актуальною в наш час.
Тому головне завдання сучасної освіти – це розвиток та формування громадянської
компетентності. Під громадянською компетентністю розумію сукупність громадянсько суспільної діяльності та духовних цінностей, а саме формування свідомості, світогляду,
культурного життя народу, укладу життя сім’ї, нації, виховання патріота своєї
Батьківщини.
Культурно-духовне виховання надзвичайно важливе, оскільки духовні цінності людини
своїм корінням сягають глибокої давнини, де ідеалами була щира та чесна праця, турбота за
ближнього. Але на жаль, людство у швидкому потіку часу втратило духовність та культуру
поведінки. Грубість, невміння, небажання зрозуміти іншого, проявити повагу, толерантність,
співчуття, милосердя, справедливість – докази дефіциту моральності, гуманності.
Тому, виховання маленьких громадян має бути спрямоване, насамперед, на розвиток
їхніх гуманістичних почуттів, формування національних та загальнолюдських цінностей,
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доброти, поваги, щиросердя, совісті, чесності, правдивості, гідності, любові, милосердя.
Також значне місце у змісті громадянського виховання має відводитися формуванню
культури поведінки дітей. Вступаючи до школи, дитина вперше приходить в новий великий
дитячий колектив, в якому протягом тривалого часу буде вчитися, відпочивати, працювати,
досліджувати, експериментувати… Тому ми не можемо бути байдужими: треба допомагати
дитині дорослішати, адаптуватися у новому колективі, знаходити та приймати правильні
рішення, своїми вчинками надихати на добре, позитивне, світле. Виховання поваги,
доброзичливості є основою для формування навичок і звичок культурної поведінки. У
колективі дитина трудиться, виконує посильну роботу для свого класу, намагається
допомогти своїм однокласникам. А ми, вчителі спостерігаємо, і якщо необхідно, то словом,
діями, натяками показуємо, підказуємо всім цим нескладним справам.
Тільки повсякденна узгоджена вимогливість, терпіння і наполегливість, особистий
приклад дадуть добрий результат.
Молодший шкільний період – найбільш сприятливий для формування громадянських
рис особистості. Звідси, особливу увагу слід звернути на створення доброзичливої та
довірливої атмосфери, на врахування побажань та інтересів дитини.
Мета громадянського напрямку :

– виховання шанобливого ставлення до історичного минулого нашої Батьківщини,
– ознайомлення з надбаннями культури та традиціями українського народу,

формування установок щодо їх збереження та примноження,

– розвиток духовно-моральних якостей особистості.
Напрямки реалізації громадянського виховання :

–
–
–
–

пошуково-дослідницька діяльність щодо вивчення історії України,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

конкурси,

вивчення та збереження традицій українського народу,
розвиток мистецтва,

виховання духовно - моральних цінностей.
Форми реалізації духовно-культурного напрямку:
історичні турніри,
дослідження, інтелектуальні ігри,
круглі столи, інформ - шоу,
дискусійні клуби, тренінги,
національні свята,
фольклорно-етнографічні фестивалі,
заняття - дослідження, заняття - пригода,
мистецькі виставки, майстер-класи,
факультативні курси духовно-морального спрямування,
благодійні акції,
клуби волонтерів,
родинні свята,

квести.
Очікувані результати:
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– збільшення кількості дітей у пошуково-дослідницькій роботі,
– шанобливе та дбайливе ставлення до історії українського народу, культури та історії

інших етнічних спільнот української нації,

– готовність до збереження та примноження традицій українського народу,
– виявлення власного ставлення до мистецтва як засобу духовного становлення,

здійснення творчої діяльності в мистецькій сфері,

– толерантне ставлення до інших, здатність до успішної соціалізації та адаптації

особистості в соціумі.
Намагаюся вчити дітей способам ділового і особистісного спілкування,
співробітництва, толерантно і коректно робити зауваження, відстоювати власну думку без
використання недоброзичливих суджень та оцінок. Роз’яснюю можливі способи поведінки,
які виражають бажання надати допомогу людям, підтримати ініціативу інших, вчу
справедливому ставленню до зауважень партнера, вчу уміло аргументувати заперечення,
переконувати партнера. Намагаюся заохочувати дії дітей, які направлені на підтримку
однолітків, на отримання спільного результату, акцентую увагу на результати спільної
діяльності, формую уявлення дітей, що вони є значущим суб’єктом для дитячої спільноти.
Організовуючи навчально-виховний процес, намагаюся створювати умови, щоб учні
получали задоволення від кожного уроку, заняття, співпраці, спілкування, щоб діти вчились
в колі поваги, взаєморозуміння, підтримки без примушення. Українська дитина дуже
вразлива, тому намагаюся знаходити підхід до кожної, щоб розбудити зацікавленість, стати
на сторону дитячих інтересів, підходити до кожного з ласкою, задовольняючи їхні потреби.
Завдяки інноваційним технологіям, діти засвоюють норми поведінки, взаєморозуміння,
повагу по відношенню до однолітків, до старших. Розвиваються навички, здібності через творчі
та дидактичні завдання. Навчальний матеріал засвоюється краще, якщо використовуються різні
види діяльності : малювання, ліплення, аплікації, конструювання . Такі заняття сприяють
інтелектуальному розвитку дитини через їхню активність. Участь школярів у різноманітних
заходах, де вони є і організаторами, і виконавцями (акції «Милосердя», «Ветерани живуть
поруч», «Затишок», участь дітей в щорічних виставках – ярмарках «Щедрість рідної землі»,
декоративно-прикладної творчості, у конкурсах «Мої права», малюнків «Права дитини в
малюнках», «Осінній вернісаж», спортивні естафети та змагання тощо), дає змогу їм приймати
на себе відповідальність за справу колективу, сприяє їхньому духовному зростанню, розвитку
лідерських, організаторських та творчих здібностей у суспільній роботі, ініціативи.
Дитинство – це пора, коли дитина вчиться розрізняти добро від зла: послух від
свавілля, совісне від безсовісного. Слід допомогти їм зберегти його, показати їм, що зло
дуже часто вбирає свої підступи. Потрібно пояснювати дітям, що зло несе лише руйнування,
біль, страждання.
Тому виховую ті цінності, котрі відповідають духовним та культурним традиціям
українського народу через такі виховні заходи:

–
–
–
–
–
–

мандрівка містом «З чого починається Батьківщина»,
бесіда – диспут «Де найкраще місце на землі?»,
пошуковий проект середньої тривалості «Відомі люди нашого міста «,
усний журнал «Відомі люди нашого міста «,
проект «Музичний фольклор рідної Донеччини»,
усний журнал «Наша Вітчизна – Україна»,
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–
–
–
–
–
–
–

випуск газети «Я – син своєї землі»,
проект «Славетні українці - жителі Донецької області»,
проведення усного журналу,
бесіда «Мої права та обов’язки»,
літературно-музична композиція «Краса природи в пісні і слові»,
конкурс читців «Таланти твої, Україно»,

мандрівка містом «З чого починається Батьківщина» тощо.
Мудрий філософ Григорій Сковорода писав, що «людина народжується двічі: фізично і
духовно. Біля духовної колиски стоїть духовний наставник – вчитель, який стає людині
другим батьком, матір’ю, бо прищеплює її душі моральні якості віри, надії, любові, глибокої
поваги до рідної землі, свого роду, держави».
Тому не потрібно доводити, що перша вчителька стає другою матір’ю для своїх
вихованців. Саме вчитель намагається пробудити ті зародки духовності, що є в кожному
дитячому серці від народження. І моя місія, як вчителя полягає в утвердженні добра, у
пошуках найефективніших шляхів до одухотворення навчання, до громадянськості.
Вважаю, що вчитель поруч з вихованцями завжди повинен бути в пошуках цікавого,
різностороннього, захоплюючого. Адже основне завдання вчителя - дати можливість дітям
відчути успіх, повірити в себе, щоб вихованці виросли чесними, щирими, добрими,
розумними, відповідальними, мали гарні манери, були духовно зрілими і культурними. Тому
пріоритетним напрямом національно-патріотичного виховання є культурно-духовний та
громадянський розвиток дітей, оскільки він включає діяльність навчання і виховання, при
цьому виховання має головне значення, тому що звернено не тільки до інтелекту, знань,
умінь, компетенції, а до людини як суб’єкту культури історії, власного життя.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ХАОТИЗАЦІЮ ПСИХОМІРНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ЯК ВИРАЖЕННЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОБЛЕМИ ХХІ СТ.
В АСПЕКТІ ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ
Abstract: The question of «chaotic psychomerism of social reality» (term introduced:
Seliverstova, 2019) as an expression of the educational problem of the XXI century considered
within the general purpose of the study - the study in terms of socio-philosophical and
psychosynergetic analysis of the place of chaos in the behavior of the human psyche, its system of
mental reality and the phenomenon expressed in [13] I. V. Yershova-Babenko (2019), the concept
«Bpm / c ...» and the hypertheory of the same name [6].
Keywords: chaos, psycho-dimensionality, social philosophy, psychosynergetics, the concept
of «bpm / c ...»
Анотація: Питання «хаотизації психомірності соціальної реальності» (термін
введено: Селіверстова, 2019) як вираз освітньої проблеми XXI ст. розглядається в рамках
загальної мети дослідження – вивчення в аспекті соціально-філософського і
психосинергетичного аналізу питання про місце хаосу в поведінці психіки людини, його
системи психічної реальності і явища, вираженого в роботі [13] І. В. Єршової-Бабенко
(2019), концептом «bpm / c ...» і однойменної гіпертеорії [6].
Ключові слова: хаос, психомірність, соціальна філософія, психосинергетика, концепт
«bpm / c ...»
У цій статті викладається попереднє розв’язання задачі про місце хаосу в поведінці
одного з компонентів концепту «bpm / c ...», а саме, в поведінці системи психічної
реальності – прижиттєвої фази психіки людини як системи / середовища синергетичного
порядку [6] в освітньому просторі 20-х рр. XX ст. Рішення полягає в демонстрації та
обґрунтуванні продуктивної ролі хаотизації освітнього і психомірного простору сучасної
людини, актуальності подібної постановки питання. З цього випливає постановка нового
завдання освіти – формування вміння жити в нових соціальних умовах.
Назване трактування психіки та методологія її дослідження була запропонована в
роботі [1] в контексті постнекласичного теоретичного знання кінця XX ст. і його
категоріально-понятійного апарата того періоду. Надалі в роботах [2;5;7] це трактування і
методологія дослідження психіки з даних позицій отримала як теоретико-концептуальний,
так і практичний розвиток. Це виразилося в запропонованих даним автором:
1) психосинергетичних стратегіях людської діяльності і концептуальної моделі
(філософської категорії) «ціле в цілому / ціле-в-цілому» [2],
2) у створеній на її основі групі концептуальних моделей і концепцій [3; 15],
3) в розробці гіпертеорії психіки і «bpm / c ...» («bpm / c ...» Х) [1;6;7],
4) у введенні понять «психомірність», «психомірне середовище» [3; 5; 7],
5) а також в розробці нової наукової області – психосинергетики [5; 7] та її
практичної реалізації - К-методу «Створююча Сила» і ряді К-методик [15; 4; 5; 7].
У статті викладаються вихідні психосинергетичні позиції [ 1-7;16;15], що стосуються
питання цього дослідження про місце хаосу в поведінці психіки як цілісного компонента
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концепту «bpm / c ...» - макро- та гіперцілого, і однойменної гіпертеорії І. В. ЄршовоїБабенко (1992; 2019), заснованих на концептуальної моделі «ціле-в-цілому»[ 2; 5; 7].
Розглядаючи місце хаосу в поведінці психіки як системи / середовища
синергетичного порядку в контексті психосинергетики автор підкреслює, що «Істотна роль
в появі нового теоретичного знання належить і стану категоріального апарату відповідної
наукової галузі, а як наслідок, – категоріальної структури мислення вченого певного
періоду, також – виникненню нових ідеалів пояснення того чи іншого природного явища»
[1 c. 14].
Таким явищем в роботі [1] виступає психіка людини, що трактується автором як
надскладне ціле, цілісностей, щодо якої некоректно застосовувати звичну науководослідну модель «частина-ціле», тобто розділяючи ціле на частини в дослідницьких
цілях.
Йдеться про те, що поняття і явище «психіка людини», існує тільки як деяка
цілісність. Тому, поділ її на частини веде до втрати цілісності, а, отже, і самого явища.
Багато дослідників продовжують міркувати в рамках моделі «частина – ціле»,
допускаючи застосування такого інструменту дослідження як «поділ цілого на частини» з
метою дослідження.
Водночас настає момент, коли, як підкреслюється в роботі [1], формою пояснення
стає «нова теорія, яка спирається на попередні, так як вони перестають відповідати своєму
часу стає очевидною їх правомірність для окремих випадків і недостатність для більш
загальних». [1 c. 14]
У разі дослідження хаосу, прикладом «може послужити ньютонівська система
пояснення явищ, що вказують на існування хаосу або якихось невизначеностей, і
виникнення в середині 19-го століття протилежного зразка пояснення: впорядковані явища
є результат прихованого в їх глибині хаосу. Джерелом нового ідеалу пояснення послужила
кінетична теорія «. [1 с. 14 с. 21]
Іншим прикладом можуть служити дослідження атмосфери відомим американським
метеорологом Лоренцом. Їм було встановлено, що атмосфера – динамічна система
«пам’ятає» своє початковий стан трохи понад двоє тижнів. Стало очевидним, що
спостережуваний в поведінці динамічних систем хаос, характеризується постійним
виникненням більш-менш довгоіснуючих утворень, які одного разу розпадаються, даючи
матеріал для нових структур подібного типу. Цей хаос, таким чином, має складну
внутрішню організацію «. [1 с. 21]
Відносно такого цілісного компонента гіперсистеми «bpm / c ...» як психіка людини, в
роботі [7] ми знаходимо твердження, що і вона як «один з невід’ємних компонентів цього
світу» також як і весь світ на думку Н. Н. Моісеєва, дуже схожа своїми властивостями на
картину поведінки складної динамічної системи [1 с. 21] - «хаос, що виникають із нічого в
процесі самоорганізації квазістабільності структур, які перетворюються неминуче знову в
хаос і т. д. [8 с. 44].
Н. Н. Моісеєв, наприклад, вважає, що весь світ, який ми спостерігаємо, дуже схожий
своїми властивостями на картину поведінки складної динамічної системи (додамо, і
психіка людини теж як один з невід’ємних компонентів цього світу).
Наведені позиції трансформувалися до початку 90-х рр. XX ст. в положенні,
висловлюється Н. Н. Мойсеєвим і Лоренцом, що в хаосі постійно виникають більш-менш
довгоживучі утворення, які одного разу розпадаються, даючи матеріал для нових структур
цього типу, тобто спостерігається хаос, який має складну внутрішню організацію, а
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системи імовірнісного типу пам’ятають свій стан дуже короткий час (для атмосфери
названа цифра у два тижні) [8 с. 44].
У роботах по дослідження хаосу в поведінці психіки не випадково звертається увага
на те, що одночасно вивчається проблема співвідношення хаосу (безладдя) і
упорядкованого стану, космосу (порядку) [1 с. 42].
Як відомо, ця проблема вперше була поставлена ще в античній філософії (Детальніше
див. у: Селіверстова, 2018-2020). Сьогодні вона закономірно стає знову проблемою
філософії (соціальної філософії та філософії освіти), але тільки на сучасному рівні розвитку
наукового знання і зміни соціальних умов, з урахуванням вимоги, на яке звертається увага
в роботі [1 с. 42], а саме, що «необхідне різноманіття і складність керуючої системи
повинні бути не нижче, а вище різноманітності та складності керованого об’єкта (Ешбі,
1959) [ 1 с. 42].
У дослідженні психіки як системи / середовища синергетичного порядку до явищ, які
супроводжують поведінку психомірних систем як нелінійних систем, що
самоорганізуються, в роботі [1 с. 43] віднесено явище виконання хаосом функції
утворювального початку, коли відбувається розростання флуктуацій в макроструктури,
існує кілька альтернативних шляхів розвитку, значення не сили, а топологічної
конфігурації впливів і ін.
Автор пише: «... для нашого дослідження, де психіка людини розглядається як
відкрита нелінійна система / середа синергетичного порядку, істотне значення набувають
положення синергетики, пов’язані з закономірностями переходу в цих системах /
середовищах від упорядкованого стану (порядку) до неупорядкованого (хаосу) і навпаки,
тобто коли в хаосі постійно виникають більш-менш довгоживучі утворення, які одного
разу розпадаючись, дають матеріал для нових структур подібного типу» [ 1 с. 43].
Особливо важливо те, що «цей хаос має складну внутрішню організацію» [8 с. 54].
Психосинергетичний підхід І. В. Єршової-Бабенко до дослідження психіки людини, який
отримав розвиток в подальших роботах (1992-2020), як пише сам автор, «орієнтований, в першу
чергу, на поняття процесу і сукупності дисипативних і динамічних станів, а не жорсткої системи.
Це дозволяє саме поняття системи психіки сприймати як сукупність взаємодійних процесів і
станів, хаосу і порядку як граничних станів середовища, що розвиваються в часі, а не тільки
системи, - min і max, що приводить до виникнення нового динамічного і дисипативного стану.
Першорядне значення при цьому підході набувають такі властивості системи / середовища
психіки людини як нелінійність системи та когерентність поведінки її елементів або підсистем
(цілих, цілісностей), що лежать в основі інших властивостей психічної системи / середовища, а
також імовірнісний, не жорсткий характер зв’язків між цими властивостями. У цьому наш підхід
узгоджується з позиціями синергетичного підходу ...» [1 с. 44]
Високий рівень швидкості і якості змін, хаотизації соціальних умов, з якими освіта
зіткнулася до початку 30-х рр. XX ст., Вимагає звернення до принципово інших
теоретичних і практичних позицій. З одного боку, іншим в аспекті чинних (традиційних)
позицій, а з іншого – в аспекті адекватності нових позицій нових умов.
У цій статті робиться спроба пошуку розв’язання задачі про місце хаосу в поведінці
одного з компонентів концепту «bpm / c ...», а саме, в поведінці системи психічної
реальності – прижиттєвої фази психіки людини як системи / середовища синергетичного
порядку [1] в освітньому середовищі 20-х рр. XX ст. Рішення полягає в демонстрації та
обґрунтуванні продуктивної ролі хаотизації освітнього і психомірного простору сучасної
людини, актуальності подібної постановки питання. З цього випливає постановка нового
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завдання освіти – формування вміння жити в нових соціальних умовах як учням, так і
керівникам.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ
ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ООП
Summary. The vision of the education of children with special educational needs (SEN) at the
present stage as a transforming technological model, which implies the development and
implementation of specific practical tools for the realization of a new educational paradigm is
represented in the article. Interpenetrating and interdependent technological complexes (multilevel
technological clusters) are determinants of effective and systemic academic, as well as social
integration of children with SEN. Such technological clusters include: educational management
technologies (managerial); interaction technologies (collaboration); service support technologies;
assistive technology («tutor» support); teaching technologies.
Key words: children with special educational needs (SEN), education of children with SEN,
technological complexes, inclusion, support.
Для багатьох країн світу сьогодення знаменується постіндустріальною модернізацією в
усіх сферах людського буття, втім характерною її ознакою загалом вважається пріоритетна
роль науки й освіти, завдяки яким створюються і впроваджуються новітні технології а, відтак,
змінюються вектори і напрями суспільного розвитку. Ці модернізаційні процеси в більшості
розвинених країн бачаться як закономірний, поетапний і планомірний поступ людської
цивілізації [2]. Тож, розглядаючи модернізацію освіти дітей з особливими потребами в Україні
як окрему форму цивілізаційного процесу, ми маємо на увазі еволюційний перехід до її
прогресивнішого стану. Адже зміна освітньої парадигми синергетично відбувається за зміною
соціальних світоглядних трансформацій, що зумовлюється як суспільно-політичними, так і
соціально-економічними перетвореннями в країні.
Українська освіта увійшовши в цей новий еволюційний етап, також постала перед
викликами модернізації галузі. Для виходу її на рівень розвинених країн світу необхідно
створити нові форми організації освітньої діяльності, що ґрунтуються на адекватному
прогнозуванні та швидкому реагуванні на виклики, які постають у стрімко мінливому
сьогоденні. Беручи до уваги досвід передових країн світу, цілком очевидно, що ефективність
змін у галузі безпосередньо залежить від комплексності суспільно-політичної та
соціокультурної перебудови в державі; від заздалегідь продуманих і підготовлених засобів
реалізації реформування (фінансових, кадрових, інфраструктурних та інших), а також науково
обґрунтованої та підтриманої усіма учасниками процесу концепції нововведень; від цілісності
організації, методів і засобів реалізації таких процесів [4]. Кожен зі згаданих аспектів потребує
виваженості, системності, покроковості відповідних заходів, оскільки хаотичність і зміна
логіки їх слідування може внести хаотичність, деструктивність і неприйняття різними групами
суб’єктів – учасників реформування.
Сучасне потрактування освітніх реформ закономірно фокусується на процесах політикоадміністративних, педагогічних і суспільних змін, що передбачають сукупності перетворень
освітньої системи [2]. Оскільки трансформації в українській системі освіти донині
відбуваються на тлі істотних змін в усіх сферах життя суспільства, певного часу
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потребуватиме переосмислення та переформатування світоглядних, науково-педагогічних
позицій, розроблення та удосконалення правового і законодавчого поля в освітній та дотичних
сферах з позицій розбудови демократичної держави [3, С.70]. Ці ж виклики присутні й у галузі
освіти дітей з ООП.
Відтак і всі трансформації системи освіти осіб з особливими потребами вбачаються у
комплексному розв’язанні завдань у нормативно-правовій, організаційній, кадровій площинах,
науково- та навчально-методичного забезпечення галузі, що оновлюється [1, С.15]. Наразі
вектори змін спрямовані на реорганізацію освітніх структур, видозміни типів освітніх закладів,
зв’язків між освітніми рівнями, перебудову управління та їх фінансування; переосмислення
статусу педагогів, їхнього фахового рівня, змісту та якості підготовки, підвищення кваліфікації
цих кадрів; відлагодження механізмів контролю в освітній системі тощо. Ймовірно, з огляду на
складні реалії сьогодення, перетворення освітнього простору для дітей з ООП, і освітньої
галузі в цілому, варто розглядати як етапно-поступальний процес, що триватиме певний час і
коригуватиметься відповідно до суспільно-економічної динаміки. Втім, визначальні маркери
загалом зберігатимуться тривало.
Сучасна парадигма освіти дітей з ООП, яка наразі усталюється як спільна для
спеціальних закладів освіти і для інклюзивних осередків, передбачає надання кожному з таких
учнів можливості сформувати власний кейс академічних і соціальних компетентностей у
належно організованому освітньому середовищі, а в подальшому практикувати їх у житті,
інтегруючись у широкий соціум. Зважаючи на це надзвичайно важлива організація такого
простору на єдиних засадах, оскільки освітнє середовище (спеціальних закладів, інклюзивних
класів) упродовж тривалого періоду навчання є головним осереддям життєдіяльності, де у
дітей з ООП мають формуватися та розвиватися базові компетенції, необхідні для
оптимального залучення в існуючі соціальні умови.
Забезпечити академічну та соціальну самореалізацію дітей і молоді з ООП має узгоджена
співпраця всіх ключових суб’єктів освітнього поля, яким необхідно стратегічно взаємодіяти,
послуговуючись у своїй діяльності спектром вивіреного та ефективного технологічного
інструментарію. Цілком очевидно, що організація якісного навчання дітей з ООП можлива
лише за доречного застосування певного комплексу відповідних технологій, що враховують
специфіку таких учнів. Наразі технологічні комплекси з єдиними фундаментальними
підходами, які мали б цілісно охопити українську систему спеціальної освіти та інклюзивний
сектор, лише набувають обрисів, оскільки триває стадія глибокої трансформації та
переосмислення підходів щодо навчання, надання послуг супроводу дітям з ООП та їхнім
родинам тощо.
Беручи до уваги світовий науково-дослідницький доробок та акумулюючи вітчизняний
практичний досвід, наразі в освіті дітей з ООП можна виокремити кілька взаємозумовлених та
взаємопроникаючих напрямів технологізації, які сукупно складають потужний та дієвий
технологічний ресурс, що має забезпечувати подальший сталий поступ цієї галузі, а також
якість послуг, які повинні отримувати такі учні та їхні родини. Серед критично важливих
напрямів визначальними вбачаються такі умовні кластери: технології освітнього
менеджменту/управлінські технології; технології співпраці («колаборації»); технології
сервісної підтримки; технології асистування/»тьюторської» підтримки; технології викладання.
Зауважимо, що понятійно-термінологічні визначення таких комплексів певною мірою
відрізняється в різних країнах, зважаючи на соціокультурний контекст, міру науковотеоретичного опрацювання й осмислення окремих позицій, законодавчо-нормативного
підмурівку та вектору практичного втілення. Для чіткішого уявлення сутності завдань, що є
нагальними для розв’язання усіма причетними до освіти дітей з ООП, стисло охарактеризуємо
технологічні комплекси/кластери (допоки під умовними назвами).
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Технології освітнього менеджменту / управлінські технології мають забезпечувати:
ефективне регулювання освіти осіб з ООП по всій вертикалі та горизонталі (у спеціальних
закладах освіти, в загальноосвітніх закладах, де практикується інклюзивне навчання та ін.);
управління розширеним колом суб’єктів, долучених до цього процесу; взаємодію установ та
закладів, які надають освітні та інші послуги дітям з ООП ті їхнім родинам; створення
соціальної мережі, яка підтримуватиме перехід дітей від освітнього інтегрування в соціальну
інклюзію.
Наразі в освітній системі простежується поступове налагодження взаємодії окремих
суб’єктів, залучених до освітнього процесу. Втім, для побудови багаторівневої та
поліваріативної діяльності вони мають послуговуватися не лише нормативними документами,
які регулюють ці процеси, а й обов’язково технологіями співпраці (колаборації). Насамперед ці
технології мають забезпечувати ефективність і безконфліктність всієї багатогранної діяльності
учасників, серед яких: заклади освіти різних рівнів підпорядкування, фахівці різних установ,
ІРЦ, педагогічні працівники, батьки, діти з ООП та діти нормотипові, батьківські та громадські
організації тощо.
Наразі спектр різноманітних послуг для задоволення особливих освітніх потреб дітей
значно розширився і продовжує розгалужуватись у розмаїтті їх форм. Тож, відповідні
технології сервісної підтримки мають забезпечити дієвість, ефективність, безпечність та
наступність на всіх рівнях цих послуг (зокрема корекційних, реабілітаційних та ін.)
суб’єктами, що надаються дітям з ООП та їхнім родинам незалежно від місця їх навчання та
проживання.
Технології асистування/технології «тьюторської» підтримки: на теперішньому етапі
трансформацій в освіті дітей з ООП йдеться про технології супроводу дитини з особливими
потребами в навчальному процесі для досягнення продуктивних академічних і соціальних
результатів. В реаліях освітньої практики ці технології мають використовуватися
педагогами/вихователями, асистентами вчителя/ асистентами вихователя, асистентами дитини з
ООП задля дотримання спільних стратегій у навчанні та розвитку учнів, а також збереження
наступності й полегшення переходів з однієї линки (закладу) освіти до іншої. Цей та попередній
технологічні комплекси сукупно мають забезпечувати якісний супровід та підтримку дитини з
ООП (за необхідності і її родини) в освітньому просторі та ефективне інтегрування її в соціум.
Технології викладання відображають суто практичний (методичний, дидактичний тощо)
аспект викладацької діяльності педагогів. Вони мають забезпечувати досягнення максимально
можливих академічних/соціальних результатів, розвитку та самореалізації кожної дитини,
зважаючи на весь різноманітний спектр індивідуальних потреб контингенту учнів з ООП.
Беручи до уваги досвід країн, де успішно налагоджена мережа надання освітніх і
супровідних послуг учням з ООП та їхнім родинам, ймовірно передбачити, що ретельне
попереднє розроблення і подальше комплексне, злагоджене застосування технологічних
комплексів/кластерів усіма ключовими суб’єктами вітчизняної освітньої системи,
використання новітніх та дієвих традиційних практик, вочевидь дасть змогу покроково
вдосконалювати цю галузь згідно із спроектованими стратегіями.
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У жовтні 2020 року в Україні відзначалася 30-та річниця Революції на граніті.
Хоч це була неординарна подія, її дуже мало висвітлювали тодішні засоби масової
інформації. Чомусь і сьогодні ця традиція триває, у шкільному підручнику про «студентську
революцію» мовиться лише в одному пункті параграфа. На наш погляд, це несправедливо,
адже розривається причиново-наслідковий зв’язок.
Студентській революції 1990 року, або Революції на граніті, передували події, що
відбулися в Україні у 80-х роках ХХ ст.
Період перебудови в УРСР (1985–1991 роки) призвів до початку глобальних змін у
політичній системі, розвинув критичне мислення українців, насамперед молоді. Унаслідок
політики демократизації і гласності постало багато громадських організацій, спілок і
товариств, метою яких була боротьба за ліквідацію монополії впливу комуністичної ідеології
на суспільне життя. Загалом Революція на граніті 2–17 жовтня 1990 року – перший успішний
ненасильницький політичний протест проти чинної комуністичної влади в УРСР, поштовх до
демократизації українського суспільства [2].
У березні 1990 року в Україні було проведено перші «альтернативні» вибори до
Верховної Ради УРСР, за результатами яких сформовано прокомуністичну більшість –
«групу 239» та демократичну опозицію – Народну Раду, що складалася переважно з
українських дисидентів. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР проголосила Декларацію
про державний суверенітет України, чим розпочала новий етап боротьби українців за
незалежну державу. Хоча «групі 239» довелося піти на певні поступки, однак протистояння з
демократичною опозицією тривало. Вершиною цього протистояння і стала акція протесту та
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голодування студентської молоді у Києві на площі Жовтневої революції (нині – Майдан
Незалежності), відома як Революція на граніті [2].
Особливістю цієї Революції було те, що її рушійною силою були не політики, а
студентська молодь, яка вже на початку 90-х років засвідчила своє бажання і відстояла право
жити у вільній демократичній державі [2]. Усередині 1990-го четверо молодих людей з
України провели кілька зустрічей у Литві. Мета їхня була амбітною – узгодити план акції
непокори, однією з цілей якої став би розпуск нещодавно обраної Верховної Ради УРСР. Ці
четверо осіб, які зустрічалися у Вільнюсі, представляли дві організації – Українську
студентську спілку (УСС) та Студентське братство. Так готувалася Студентська революція
на граніті, яка на багато років стане зразком громадянської активності української молоді [3].
Організаторами акції виступили Українська студентська спілка, яку тоді очолював
Олесь Доній, та Студентське братство Львова (голова – Маркіян Іващишин). Третім
співголовою акції, від студентства сходу України, був Олег Барков, керівник УСС
Дніпродзержинська (зараз – місто Кам’янське) [3].
2 жовтня 1990 року в Києві, на Майдані, з’явилися намети. Група студентів оголосила
голодування і висунула політичні вимоги: недопущення підписання нового союзного
договору; перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991
року; повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення
націоналізації майна Компартії України та Ленінської комуністичної спілки молоді України;
проходження військової служби юнаками-українцями винятково на території республіки;
відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола. Як згадує Володимир Чемерис, тоді –
студент фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Вимоги (крім відставки Масола, – ред.) були загальнодемократичними, вони
звучали тоді у протестах у багатьох інших країнах. Їх, звісно, підтримували, але вони не були
настільки важливими, як та загальна вимога, яку розуміли усі. Це вимога демократії та
незалежності», Олесь Доній : «Ми боролись за незалежність України, а вимоги були лише
технічним засобом досягнення цього» [1].
Восьмого жовтня на засіданні Верховної Ради було повідомлено, що голодують вже
158 людей з 24 міст УРСР, і стан їхнього здоров’я погіршується. Частина сесійної зали
зустріла цю інформацію сміхом. Така жорстока реакція депутатів спровокувала багатьох
підтримати студентів та вийти з лав Комуністичної партії. Чи не першим серед них був
письменник Олесь Гончар. «З такими, безмежно жорстокими, що глумливим реготом
зустрічають трагедію власного народу, страждання дітей України, я не хочу мати нічого
спільного. Оцим і пояснюється мій вихід з КПРС...», – Олесь Гончар (з листа-заяви до
парткому Київської організації Спілки письменників України) [1].
12 жовтня студенти прийняли резолюцію з закликом до організації страйків та
маніфестацій. Учасники акції почали активно агітувати київські виші підтримати їхні
вимоги. У жовтні 1990 року страйкував приблизно кожен п’ятий студент в УРСР. Врешті, у
Києві застрайкували університети, училища, старші класи шкіл, до них почали долучатися
фабрики та заводи [1].
17 жовтня Верховна рада України підтримала вимоги голодуючих студентів. Уряд
Віталія Масола був відправлений у відставку. Решта вимог студентів: непідписання нового
союзного договору, націоналізація майна Компартії та закон про проходження військової
служби на території України – стали частиною ширшого процесу здобуття Україною
незалежності. Обіцянка провести навесні 1991 року перевибори на багатопартійних засадах
так і не стала реальністю [1].
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Ні експерти, ні учасники не вважають революцію на граніті єдиним та вирішальним
фактором здобуття незалежності, але всі повторюють про її важливість як ненасильницького
громадянського протесту. Олесь Доній, нині – голова мистецького об’єднання «Остання
барикада», вважає так: «Нам пощастило з часом, тому акція стала більш масовою і
впливовою. Вона стала одним із камінчиків для досягнення незалежності» [1].
Також особливістю Революції на граніті є те, що в новітній історії України це акція, де
яскраво проявилась єдність народу у прагненні до змін. Прикладом цього можуть бути слова
Народної артистки України Неоніли Крюкової, яка до студентського голодування
приєдналася ще 3 жовтня: «...Якщо ми не будемо господарями, самі себе не захистимо, ніхто
нам не допоможе. Тому моя перша вимога, з якою я приєднуюся до студентів, – повний
суверенітет України». Або листи, які приходили, які приходили на підтримку
протестувальників: «Дорогі діти мої-великомученики! Дивилась передачу по ТБ «За круглим
столом». Рада, що ви, цвіт нації, і таким важким шляхом добиваєтесь щастя своєму народу.
Серце кров’ю обливається. Я разом з вами, всі ваші вимоги підтримую, поділяю турботу за
майбутнє України її народу… З повагою Л. М. Кириленко» [1].
«Революція на граніті» – назва дуже символічна. «Лупайте сю скалу», закликав І.
Франко. І наша молодь почала це робити у 1990 році.
Сьогодення перед нами ставить нові виклики. У ХХІ столітті знову маємо захищати і
відстоювати незалежність держави, боронити її територію, історію та мову. Тому одним із
головних завдань сучасного вчителя історії є формування в учнів історичної пам’яті та
національної свідомості. Так, на уроках з історії України під час вивчення подій Революції на
граніті чи на тематичних класних годинах, під час бесід, учні знайомляться не лише із
поняттям революції, як певного явища, а вчаться чітко усвідомлювати такі поняття, як
«гідність», «верховенство права», обов’язки громадянина України та органів державної
влади. Та найголовніше: учні на прикладах революцій (Революції на граніті, Помаранчевої
революції, Революції Гідності) мають зрозуміти, що вся сила українського народу – в його
єдності. Лише будучи єдиними в прагненні розвивати та боронити свою країну, зможемо
збудувати розвинену процвітаючу державу.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ
ПРОВІДНИЦТВУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних основ навчання
провідництву майбутніх менеджерів освіти. Серед основних цілей викладання курсу «Теорія
провідництва в освіті» ми виділяємо такі: ознайомити як керівників закладів освіти, так і
майбутніх керівників з різними способами співкерування в колективі, дати знання та вміння
щодо скеровування своїх вмінь та зусиль на провідництво, дати поради, як стати успішним
керівником – провідником, показати шляхи, приклади та інструменти успішного
керівництва на засадах провідництва.
Навчальна дисципліни «Теорія провідництва в освіті» орієнтована на виконання
освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти», спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки.
Технологія навчання провідництву включає відповідні технологічні заходи, спрямовані
на реалізацію мети, закладеної в методологуванні цілей наукових підходів навчання
провідництву в освіті. У розробленні, конструюванні та запровадженні технології навчання
провідництву – це ще й послідовність дій, яка забезпечує гарантоване отримання
результатів.
Зазначено, що провід визначається як – керівництво, водійство, верховодство, оруда
(робота, клопоти). Провідник – це проводир, керівник, ватажок, вожай; (держави) лідер.
Наголошено, що загального і публічного навчання провідництву не може бути, тому
що, на наше переконання, треба на рівні коуча, тобто приватного педагога, тренера,
інструктора розробляти програму персоніфіковану. Використання коучингу як технології
навчання провідництву в сфері освіти є універсальним засобом, який дає змогу ефективно
працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні, вміти допомагати собі й іншим у розвитку
особистісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати ефективні
комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, досягати поставлених цілей,
розширювати можливості та горизонти бачення, разом з цим розвивати провідницькі
якості інших, тим самим забезпечуючи ефективність діяльності закладу освіти загалом.
Ключові слова: методологія, технологія навчання, провідництво, майбутні менеджери
освіти.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the methodological conception of
training the leadership of future managers in education. Among the main goals of teaching the
course «The leadership theory in education» we illustrate the following: to acquaint both heads of
educational institutions and future leaders with different ways of co-management in the team, to
give knowledge and skills to direct their skills and efforts to leadership, to give advice on how to
become successful leader - show the ways, examples and tools of successful leadership on the basis
of guidance in education.
The discipline «The guidance theory in education» is focused on the implementation of the
educational-professional program «Management of educational institutions», speciality
011Educational, pedagogical sciences.
Guidance learning technology includes appropriate technological measures aimed at
achieving the goal of methodologizing the goals of scientific approaches to guidance learning in
education. In the development, design and implementation of guidance training technology, it is
also a sequence of actions that ensures guaranteed results.
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It is noted that the guidance is defined as - leadership, foregoer, tools (work, efforts). A
guidance is a coach, a trainer, an instructor.
It is emphasized that there cannot be general and public training for guidance, because in our
opinion it is necessary to develop a personalized program at the level of a coach, i.e. a private
teacher, trainer, instructor. The use of coaching as a technology of teaching guidance in the field of
education is a universal method that allows you to work effectively at the subject-subject level, to be
able to help yourself and others in personal development, personal efficiency, develop effective
communication, build constructive relationships with colleagues, to achieve the set goals, to expand
opportunities and horizons of vision, at the same time to develop leading qualities of others, thereby
providing efficiency of activity of educational institution as a whole.
Key words: methodology, learning technology, future managers in education, the guidance in
education, culture the guidance.
Постановка проблеми. Освіта як соціальний інститут, сфера надання специфічних послуг
за останні двадцять років набула істотних змін. Ці зміни позначились на управлінні в сфері
освіті. Зокрема на особистості керівника, його стилі, культурі управління, володінні ним
сучасними технологіями підвищення якості освітнього процесу, забезпеченні комфортних умов
праці й саморозвитку педагогічного персоналу. Окреслені питання стають щодалі актуальними
на сучасному етапі розвитку освіти та національного відродження України.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Основу наукової розвідки становлять
наукові дослідження та висновки з питань: загальної культури особистості (Т. Абдуло,
О. Асмолов, М. Каган, С. Кримський, Д. Лихачов, М. Мамардашвілі та ін.); професійної
культури менеджера освіти (В. Бондарь, Л. Васильченко, І. Жерносек, Ю. Конаржевський,
О. Мармаза та ін.); провідництво в освіті (П. Бідзіля, М. Гузик, В. Жадько, С. Клепко,
В. Крижко, С. Немченко, С. Сарасон, О. Старокожко та ін.).
Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея започаткувати дослідницький
науковий проект «Місія провідництва в освіті» у Бердянському державному педагогічному
університеті (далі БДПУ) у 2016 році належить завідувачу кафедри менеджменту та
адміністрування професору В. В. Крижку.
У 2017 році побачила світ колективна монографія «Теорія провідництва в освіті». А у
2019 році було видано колективну монографію «Генеза провідництва в освіті» за загальною
редакцією ректора БДПУ, професора І.Т.Богданова.
Впродовж 2017-2021 років в освітній процес БДПУ апробовано навчальну дисципліну
Теорія провідництва в освіті.
Серед основних цілей викладання курсу «Теорія провідництва в освіті» ми виділяємо такі:
- ознайомити як керівників закладів освіти, так і майбутніх керівників з різними
способами співкерування в колективі,
- дати знання та вміння щодо скеровування своїх вмінь та зусиль на провідництво,
- дати поради, як стати успішним керівником – провідником,
- показати шляхи, приклади та інструменти успішного керівництва на засадах
провідництва.
Навчальна дисципліни «Теорія провідництва в освіті» орієнтована на виконання
освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти», спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки та навчального плану підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти.
Аналогічні дисципліни викладаються у Полтавському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Сумському державному
педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, та Мелітопольському державному
педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.
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До сучасних організаційних форм навчання провідництву відносимо «Літній інститут
2017, 2018», відкриття ІV Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи – 2016», «Освітні
ініціативи – 2019».
Зупинимось більш детально щодо організації і проведення літнього інституту та літньої
школи. В рамках заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки та з метою
запровадження інтерактивних форм роботи в освітній процес закладів загальної середньої
освіти у м. Львові реалізується українсько-канадський проект «Літній інститут 2018», який
було зорганізовано за сприяння Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, Світової
координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР – СКУ), Інституту професійного розвитку
вчителів (Канада).
Учасниками першого етапу стали 11 науковців та викладачів КЗ ЛОР «Львівський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 6 керівників та методистів науковометодичного центру освіти м. Львова, 32 керівника та педагоги трьох закладів освіти
м. Львова та 63 керівника та педагоги дев’яти опорних закладів освіти області.
Цільова група учасників проекту: директор, заступник директора з навчально-виховної
роботи, заступник директора з початкової освіти, вчителі української мови і літератури,
іноземної мови, природничих наук, психолог.
У липні 2018 р. відбувся другий етап проекту. Учасниками другого етапу проекту стали
160 керівників та вчителів із 20 закладів освіти: м. Львова, м. Дрогобич, м. Стрий, м. Броди,
м. Городок, ЗЗСО Жовківського, Городоцького, Кам’янка-Бузького, Самбірського районів
Львівської області та дві школи Донецької області.
Мова йде про навчання власне директорів шкіл, яких західне суспільство розцінює як
провідників в освіті, лідерів, які формують імідж школи, мікроклімат як в педагогічному, так
і в учнівському колективах, які є обличчям колективу, який вони очолюють. На привеликий
жаль, дискурсне поле з проблем провідництва в освіті України формується, в основному,
науковцями США та Європейського освітнього простору.
Курс директорів – провідників в освіті організовано для керівників сучасних
українських шкіл, «праця в новому тисячолітті вимагає від яких:
бути сильною особистістю; поважати інших; виявляти ініціативу; бути повним енергії,
ентузіазму, оптимізму; бути уважним до почуттів та потреб учителів, учнів, батьків та
громадськості; мати почуття гумору і добрі наміри до праці».
Слухач Літнього інституту – 2018 року – Марія Романівна Ліскевич-Карпа – педагог,
український краєзнавець представила авторську книгу – «Літопис Янівської школи», що на
Львівщині – Опорний заклад «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка». У
своїй промові авторка наголосила: «Якщо Вас насправді цікавить питання ефективного
лідерства (не лише як менеджера і керівника, а й особистості), хочу порадити Вам придбати і
прочитати книгу Стівена Р. Кові «7 звичок надзвичайно ефективних людей» (Потужні
інструменти розвитку особистості).
Цю книгу було подаровано керівникам шкіл в процесі навчання канадськими
наставниками Богданом Колосом професором кафедри менедж-менту Львівського
Національного університету; провідний спеціаліст і експерт державного управління; з 2017
року засновник і голова Інституту дослідження і вдосконалення життя людини та управління
державою [2] та Павлом Миколайовичем Гнусом, – директором Львівської середньої
загальноосвітньої школи № 68.
У місті Скадовськ Херсонської області на базі ОЗ Скадовський НВК «Академічна
гімназія» Скадовської міської ради 03 червня відбулося урочисте відкриття ІV
Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи – 2016», які було продовжено у 2019 році.
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Літня школа зібрала дев’яносто педагогів Херсонщини та друзів-однодумців з різних
куточків України: Волині, Житомира, Миколаєва, Мукачева, Києва, Сум. У роботі школи
взяли участь науковці, автори підручників, редактори видавництв, провідні мистецтвознавці,
досвідчені педагоги, психологи. Літня школа була представлена виступами, теоретичними та
практичними заняттями, майстер-класами, воркшопами та тренінгами відомих учених: у
галузі психології та педагогіки, педагогіки дошкільної освіти, початкової освіти,
менеджменту ЗЗСО.
Активну участь у роботі школи брали такі видавництва: портал освітян України
«Педрада», журнали «Практика управління закладом освіти» та «Практика управління
дошкільним закладом», український освітянський видавничий центр «Оріон», видавництва:
«Ранок», «Генеза», «Розумники», видавничий дім «Освіта».
Перший раз Літня школа співпрацювала з цифровим видавництвом MCFR Освіта,
представники якого презентували управлінські видання.
Отже, ми дуже радіємо з того, що відбувається фаза накопичення первинного досвіду
та визначення осіб і резерву керівників, які претендують на провідницьку Місію в освіті.
Представляємо на Ваш розсуд теоретичний задум технології навчання провідництву
майбутніх менеджерів освіти, за освітньо-професійною програмою «Управління закладом
освіти», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Провідництво є ключовим елементом інноваційного процесу й розвитку культури в
команді однодумців. Особливо це стосується сфери освіти, яка спрямована на формування й
розвиток соціально-значущих якостей кожної людини як члена суспільства й громадянина
держави. При цьому ефективний провідник-магістрант, провідник-освітянин і провідниккерівник закладу освіти досягає головних цілей в оптимальні терміни з максимальним
результатом.
Підкреслимо, що загального і публічного навчання провідництву не може бути, тому
що, на наше переконання, треба на рівні коуча, тобто приватного педагога, тренера,
інструктора розробляти програму індивідуальну (персоніфіковану). В перекладі з англійської
мови «coaching» (коучинг) означає тренерство, настанова. «To coach» – тренувати,
підготувати до змагань, або займатися репетиторством, підготовкою до екзамену.
Коучинг спрямований на поліпшення життя людей у професійній та особистій сферах.
Коучинг більше допомагає особистості навчатися, ніж вчить. Це не тільки техніка, яка
застосовується в певних обставинах. Це метод управління, метод взаємодії з людьми, спосіб
мислення.
Так, філософ Сократ вчив своїх учнів, яким чином поліпшити власне життя. У першу
чергу за допомогою питань діагностував інтелектуальний потенціал своїх учнів і
підштовхував до роздумів про власне життя, а потім за допомогою відповідно
сформульованих питань сприяв тому, що учні знаходили всередині себе відповіді, які
сприяли їхньому особистісному розвитку.
Сократ ніколи не давав учням готових рішень, наштовхуючи питаннями на
самостійний пошук відповідей на важливі та пріоритетні життєві запитання. Саме ці методи
ми використовуємо у технології навчання провідництву (маєвтики і синектики).
Використання коучингу як технології навчання провідництва у сфері освіти є
універсальним засобом, який дає змогу ефективно працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні,
вміти допомагати собі й іншим у розвитку особистісного потенціалу, у підвищенні особистої
ефективності, розвивати ефективні комунікації, будувати конструктивні відносини з
колегами, досягати поставлених цілей, розширювати можливості та горизонти бачення,
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разом з цим розвивати провідницькі якості інших, тим самим забезпечуючи ефективність
діяльності закладу освіти загалом.
Дослідження провідництва, згідно із знахідкою наших вельмишановних авторів
монографії «Генеза провідництва в освіті» доводять, що ґенеза автохтонних українських
термінів «провід» та «провідник» тісно ув’язані з біблійними текстами, які детально
представляють їх характеристики. Встановлено, що біблійські терміни «святий» та
«праведник» у ході подальших перекладів та тлумачень у давньослов’янській і
давньоукраїнській мовах трансформувалися в концепт «провідник». У російськомовних
виданнях Біблії вживаються терміни «учитель», «батько» та «наставник» [1].
З чого починається провідництво? Провідництво починається з наслідування,
добровільного і доцільного пошуку праведних якостей людини, завзятої сміливості і
мужності взяти на себе відповідальність за долю людей, які ставляться до навчання, як до
процесу власного перетворення і вірять в українську соціальну інновацію – провідництва. За
функціональними ознаками поняття «провідництво» виникає в умовах суспільства, в
результаті внутрішньої роботи особистості, як результат незадоволення існуючими
цінностями в суспільстві, тривалий час напрацьовується з допомогою миследіяльності,
тривалий час не об’єктивується. Провідництво це процес резонансного впливу на окремих
людей, з наступною об’єктивацією їх на суспільство. Провідництво залежить від особистої
спрямованості та відрефлексованих цінностей; не має системи санкцій. У провідництві
процес впливу спрямовано на зміну існуючої системи. А діяльність провідника впливає на
діяльність суспільства взагалі.
Варто зазначити, що провід визначається як – керівництво, водійство, верховодство, оруда
(робота, клопоти). Провідник – це проводир, керівник, ватажок, вожай; (держави) лідер.
Метою навчання провідництву є розвиток провідницьких рис, якостей, визначення яких
потрібно сформувати в категорії знань, умінь та навичок. Для цього в основу методологування
навчання провідництву ми спираємося на концепцію динамічної функціональної структури
особистості К. Платонова, що інтегрує в собі чотири процесуально-ієрархічні підструктури з
субординацією нижчих підструктур по відношенню до вищих.
Динамічна функціональна структура особистості за К. Платоновим включає в себе
чотири основні підструктури: спрямованість особистості (соціально зумовлені особливості,
моральні якості); досвід (обсяг і якість наявних знань); особливості психічних процесів
(пізнавальні (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, мова, увага), емоційно-вольові
(почуття, воля));
біопсихічні властивості (темперамент, задатки, інстинкти, найпростіші
потреби, стать, вік) [3].
На всі ієрархічні рівні ним «накладаються» два інтегральні особистісні утворення –
характер і здібності (дві додаткові підструктури) [3].
Отже, у технології навчання провідництву ми будемо виходити з концепції К. Платонова,
який розглядає уміння як можливість людини займатися певною діяльністю на основі раніше
набутого досвіду; знання як систему понять, засвоєних людиною, а навичку – як дію, що
формується в особистому досвіді людини шляхом багаторазових вправ [3, с. 278, 279].
Згідно з К. Платоновим, уміння – це вища людська властивість, формування якої є
кінцевою метою педагогічного процесу, його завершенням. Тому уміння не може розглядатися
як частина навички, відповідно, воно виникає на останньому етапі формування навички [3].
Формування умінь і навичок здійснюється у процесі трудової діяльності людей.
Діяльність – це взаємодія людини з оточуючим середовищем, у результаті чого людина
досягає свідомо поставленої мети. Досягнення поставленої мети складається із послідовно
вирішеного ряду конкретних завдань. Відповідно до цих завдань К. Платонов пропонує
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послідовність формування умінь [3], яку ми адаптували до технології навчання провідництву
засобом коучингу:
- початкові уміння – усвідомлення цілей дії і пошуку способів її виконання, що
опираються на раніше набуті знання, діяльність методом проб і помилок [3], а саме: вміти
керувати собою, своїм станом, своїми ресурсами;
- недостатньо вміла діяльність – знання про способи виконання дій і використання
раніше набутих несистематичних для даної діяльності навичок [3];
- окремі (загальні) уміння – ряд окремих, високорозвинених, але вузьких умінь,
необхідних у різних видах діяльності [3], а саме: уміння допомагати іншим у розвитку
особистісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності;
- високо розвинені уміння – творче використання знань і навичок у педагогічній
діяльності з усвідомленням не тільки цілей, але й мотивів вибору і способу його
досягнення [3], а саме: уміння розвивати ефективні комунікації, будувати конструктивні
відносини з колегами;
- майстерність – творче використання різних умінь [3], а саме: уміння створювати і
розвивати системи, які максимально ефективно працюють на результат вирішення
актуальних завдань команди однодумців, особливо це уміння генерувати ідеї.
В описанні технології навчання провідництву ми спираємося на методологування і
наукову рефлексію провідництва в освіті. Методологування провідництва в освіті дозволяє
здійснити аналіз і характеристику реалізації системного, структурно-функціонального,
синергетичного,
культурологічного,
антропологічного,
особистісно-діяльнісного,
рефлексивного, аксіологічного підходів.
Наукова рефлексія передбачає осмислення провідництва в освіті в контексті
сингулярної, соціокультурної та феноменологічної категорій [1].
Дослідження всіх аспектів освітнього процесу (чітка постановка цілей, проектування
засобів реалізації чітко поставлених цілей і завдань, організація освітнього процесу на
засадах конкретних правил щодо користування засобами в досягненні мети навчання,
спрямованих на перевірку якості навчання провідництву).
Висновок. Отже, технологія навчання провідництву ґрунтується на принципах
цілеспрямованості,
системності
послідовності,
неперервності,
культурологічної,
гуманістичної та професійної спрямованості, єдності професійної, психологічної,
організаційної та загальної культури управління, опори на вікові та індивідуальні
особливості керівників та майбутніх керівників закладів освіти.
Технологія навчання провідництву включає відповідні технологічні заходи, спрямовані
на реалізацію мети, закладеної в методологуванні цілей наукових підходів навчання
провідництву в освіті. У розробленні, конструюванні та запровадженні технології навчання
провідництву – це ще й послідовність дій, яка забезпечує гарантоване отримання результатів.
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GLOBALIZATION PROCESSES IN THE WORLD
Abstract: this article deals with the globalization process in the world, the attention is played
on the International Monetary Fund (IMF) identified four basic aspects of globalization: trade and
transactions, capital and investment movements, migration and movement of people, and the
dissemination of knowledge.
It is payed attention to the today’s business environment is extremely dynamic and
experiencing rapid changes as a result of technological improvement, increased awareness and
demands of electronic trade concept of globalization. Limited market, competitive pressure,
demand for cheaper resources and the dynamics of the postmodern era, forcing business leaders to
change their focus from traditional targets to alternative measures for successful business and the
entrance on global markets, with the purpose of making competitive advantage.
The aim of the research is: to focus on the globalization process in the world; to discover the
globalization positive effects and its dark side.
This problem is studied by A.O. Melnyk, T.E.Voronkova. They pay attention to Innovative
development as a decisive factor in improving the efficiency of an enterprise, based on the
introduction and implementation of innovations, which lead to the improvement of its activity,
ensure the strengthening of its market position and create favorable conditions for its development.
The methodological basis of the study is the initial provisions of philosophy on the dialectical
relationship, the interdependence of phenomena and processes of socio-economical activities, the
role of the individual in the development of its material and spiritual foundations.
Анотація: у цій статті йдеться про процес глобалізації у світі, приділяється увага
Міжнародному валютному фонду (МВФ), визначеному чотирьом основним аспектам
глобалізації: торгівлі та операціям, руху капіталу та інвестицій, міграції та переміщенню
людей та розповсюдженню знань. Приділено увагу сьогоднішньому діловому середовищу, що
надзвичайно динамічне і переживає швидкі зміни в результаті технологічного
вдосконалення, підвищення обізнаності та вимог електронної торгівлі концепцією
глобалізації. Обмежений ринок, конкурентний тиск, попит на дешевші ресурси та динаміка
постмодерної епохи, що змушує керівників підприємств змінити свою увагу з традиційних
цілей на альтернативні заходи для успішного ведення бізнесу та виходу на світові ринки з
метою отримання конкурентних переваг.
Метою дослідження є: зосередити увагу на процесі глобалізації у світі; виявити
позитивні ефекти глобалізації та її тіньову сторону. Цю проблему вивчають А.О. Мельник,
Т.Є. Воронкова. Вони звертають увагу на інноваційний розвиток як вирішальний фактор
підвищення ефективності діяльності підприємства, заснованого на впровадженні та
впровадженні інновацій, які ведуть до вдосконалення його діяльності, забезпечують
зміцнення його ринкових позицій та створюють сприятливі умови його розвитку.
Методологічною основою дослідження є вихідні положення філософії про діалектичні
взаємовідносини, взаємозалежність явищ і процесів соціально-економічної діяльності, роль
особистості у розвитку її матеріальних і духовних основ.
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Introduction. Globalization, as a concept, refers both to the «shrinking» of the world and our
increased consciousness of the world as a whole. It is a term used to describe the changes in
societies and the world economy that have resulted from dramatically increased cross-border trade,
investment, and cultural exchange. The effects of globalization have been felt in every nation,
region, and culture as it has produced a growing interdependence of people with regard to political
systems, societal influence, economies, and cultural exchanges.
Small and mid-size enterprises are businesses that maintain revenues, assets or a number of
employees below a certain threshold. Every country or economic organization has its own definition
of what is considered a small and medium-sized enterprise.
The main part. Globalization refers to the process by which technological, economic,
political, and cultural exchanges make the world a more interconnected and interdependent place.
Although the phenomenon of globalization is not new, political, economic, and technological
developments in the 1990s accelerated the processes of globalization and contributed to the
emergence of a public debate about its advantages and disadvantages.
In 2000, the International Monetary Fund (IMF) identified four basic aspects of globalization:
trade and transactions, capital and investment movements, migration and movement of people, and
the dissemination of knowledge. Environmental challenges such as global warming, cross-boundary
water and air pollution, and over-fishing have been linked to globalization. Globalizing processes
affect and are affected by business and work organization, economics, sociocultural resources, and
the natural environment [1].
In the business world, globalization includes increased trade and investment flows, currency
exchange, and the rise of multinational corporations. Communication and transportation
technologies are capable of linking people who are physically distant from one another, thereby
facilitating the exchange of culture, knowledge, and ideas.
Globalization in the 1990s. With the collapse of the Soviet Union in 1989 and the end of the
Cold War in 1991, the world became more interconnected. This is because the communist bloc
countries, which had previously been intentionally isolated from the capitalist West, began to
integrate into the global market economy. Trade and investment increased, while barriers to
migration and to cultural exchange were lowered.
Technological advances, including mobile phones and especially the internet, have
contributed to globalization by connecting people all over the globe. The World Wide Web links
billions of people and devices, providing innumerable opportunities for the exchange of goods,
services, cultural products, knowledge, and ideas.
Free trade agreements, such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which
the governments of the United States, Canada, and Mexico signed in 1992, removed barriers to the
free flow of people, goods, and services, thereby facilitating greater trade, investment, and
migration across national borders.
Though free trade and open markets have led to job losses in some sectors in certain
countries, and have displaced workers in certain industries, they can also increase economic growth
and prosperity.
Modern world. Globalization has become the most large-scale and dynamic process in modern
conditions because of which the global economy acquires common and unified features. Accordingly,
the identification of globalized economy characteristics is important since it allows not only to identify
current trends in the development but also to provide understanding of promising changes that may pose
a threat to the development of individual countries in the near future.
As a result of globalization, the world is becoming more connected and more dependent on all
his subjects. Today, all countries of the world are covered in varying degrees of globalization.
The dark side. Globalization has had many positive effects and has contributed to greater
prosperity in many countries, however, it has a dark side as well. Global terrorist networks have
used the conditions created by globalization to enhance their own influence and to promote a
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culture of intolerance and hate. For example, the al-Qaeda members who perpetrated the attack on
September 11th used mobile phone technology and the internet to coordinate their plans. They were
also easily able to move from one country to another because of lowered barriers to international
travel and mobility [2].
Moreover, the increasing interconnectedness of the world economy and international finance
has heightened the risk of global economic catastrophe. This is because banking or financial failures
in one country will lead to crises in other countries, and thus will become internationalized rather
than remaining isolated. This was the case with the Great Recession of 2008-2009, during which the
financial crisis in the US subprime mortgage market led to a global economic meltdown.
Conclusion. In order to be successful in business it is necessary to form sustainable future trends.
Firstly, modern technologies which affect the business. Undoubtedly, every business cannot exist today
without the Internet. SMM and SEO are becoming more and more popular methods of promotion,
launching new trends in site, IT-outsourcing services. Secondly, concentration on big cities, because
people from cities usually are richer than from villages. Thirdly, to pay attention to the environment and
climate change as it changes the cost of resources. Fourthly, the future of automation applies to many
areas, including in the office. Also it will cause thousands of jobs to disappear.
However, globalization can also go awry for small businesses. With expansion and rampant
trade, us the status quo, multinational corporations can infiltrate different countries and eradicate
small, local businesses that had once dominated the area. Multinational corporations, with brand
names that are recognized world-wide, become more popular that local business. In this way,
globalization can replace small businesses and have a dangerous effect on the security of small
business owners. The creation of international markets can be attributed to today`s globalized
economies and small businesses.
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The article emphasizes the need to educate patriotic citizens of our country. The stages of
national patriotic consciousness formation in young generation, singled out and substantiated by
Ukrainian scientist Omelyan Vishnevsky are presented.
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Сьогодні перед українським суспільством усе гостріше постає одна із найважливіших і
«вічних» проблем – виховання громадянина-патріота. На жаль, трапляються випадки, коли
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поняття «громадянин» і «патріот» використовуються як синоніми. Однак, це не так. Адже, як
відомо, громадянин – це людина, яка має громадянство в певній країні та проживає на її
території. Тоді як патріотом уважають людину, яка любить свою Батьківщину, віддано їй
служить, готова задля неї і на жертви, і на подвиги. Тобто використовувати поняття
«громадянин» і «патріот» як синоніми не можна. Разом із тим, вони доповнюють одне
одного і спонукають до визначення ще одного поняття «громадянин-патріот».
Громадянином-патріотом можна вважати людину, яка не лише має громадянство в
певній країні, проживає на її території, а й любить цю країну, віддано їй служить, готова
задля неї на жертви і подвиги.
В сучасній Україні виховання громадянина-патріота є нагальною проблемою, адже нині
наша країна «утверджує свою державність, незалежність, національну єдність, нові суспільні
відносини, аби виступати рівноправним суб’єктом світотворення заради людського
благополуччя» [1, с. 12].
На цьому наголошено в багатьох нормативних документах та інших джерелах.
Наприклад, у «Білій книзі національної освіти України» (2010) сказано, що виховання
громадянина-патріота передбачає:
– утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань
і поваги до культурного й історичного минулого України;
– виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
– формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі,
держави, родини, народу, визнання духовної єдності населення усіх регіонів України,
спільності культурної спадщини і майбутнього;
– формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
– утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства, культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи,
справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
– формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного
коду нації;
– спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності,
правопорушенням, шовінізму, фашизму [1, с. 41–42].
У Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України
констатовано, що «серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання як основні
складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі, основоположні, що
відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для
формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток
держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму,
соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності,
здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту
незалежності та територіальної цілісності України» [3]. У Концепції також йдеться про те,
що «метою національно-патріотичного виховання є становлення самодостатнього
громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських
і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського
народу, досягнення високої культури взаємин» [там само].
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За таких умов система освіти повинна, зокрема, забезпечувати збереження і
продовження української культурно-історичної традиції, історії і культури народів, які
проживають на території нашої України [4].
Наша країна має свої національні традиції і звичаї, які утворилися протягом багатьох
століть і передавалися від одного покоління до іншого, намагається зберегти їх та
примножити. Саме тому, особливо після здобуття Україною незалежності, заклади освіти
спрямовують усі зусилля на національне виховання молоді, на формування громадянинапатріота.
Національне виховання має на меті засвоєння молодим поколінням усталеної системи
поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створеної українським народом упродовж
усієї своєї історії, формування у молоді національного світогляду та ціннісних орієнтирів.
Патріотичне виховання також спрямоване на формування національної свідомості, а ще
вірності та відданості рідному народові, гордості за нього, готовності захищати його
інтереси, вболівати за його майбутнє.
Відомий український учений Омелян Вишневський обґрунтував думку щодо
необхідності формування у молодого покоління так званої «національно-патріотичної
свідомості». У цьому процесі науковець виділив три взаємопов’язаних етапи:
1) етап раннього етнічно-територіального самоусвідомлення;
2) етап національно-політичного самоусвідомлення;
3) етап державницько-патріотичного самоусвідомлення [2, с. 292–295].
Починаючи з найменшого віку дитини (етап раннього етнічно-територіального
самоусвідомлення) треба подбати про те, щоб вона любила рідну землю, оволодівала
українською мовою і якомога частіше (бажано, щоб постійно) спілкувалася цією мовою,
відчувала свою причетність до відповідного етносу. У підлітковому віці (етап національнополітичного самоусвідомлення) дитина має відчути себе частиною нації. У неї має
сформуватися почуття національної гідності. На юнацький вік (етап державницькопатріотичного самоусвідомлення) припадає остаточне формування національно-патріотичної
свідомості та самосвідомості особистості [5, с. 20]. Саме в юнацькому віці молоде покоління
вже чітко усвідомлює сутність понять «патріотизм» і «націоналізм».
Лише за умов послідовного виконання завдань усіх виділених Омеляном Вишневським
етапів формування у молодого покоління національно-патріотичної свідомості можна
досягти бажаного результату – виховати справжніх громадян-патріотів нашої держави.
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