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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

 

Коронавірус, що спричинив світову пандемію, ще раз 

підтвердив, який тісний Всесвіт, як ми  пов’язані між собою, наче 

мешканці одного дому. Ми і є мешканцями Землі, тому несемо 

відповідальність за стан цього нашого спільного дому. Але особлива 

відповідальність лягає на інтелектуалів, саме вони найкраще розуміють 

стан справ, здатні передбачати розвиток ситуації, шукати шляхи виходу 

із кризи. Нині погляди всіх землян звернуті до науковців, які інтенсивно 

шукають ліків від вірусу і засобів порятунку від пандемії, що стала 

глобальною проблемою. 

Процес глобалізації призвів до усвідомлення того, що проблеми 

людства мають міждисциплінарний, комплексний характер. Це означає, 

що в дослідженнях глобальних проблем повинні брати участь 

найрізноманітніші галузі наукового знання – як суспільно-гуманітарні 

науки, так і природничі й технічні. Однак виникає необхідність синтезу 

різних підходів, поєднання й осмислення отриманих результатів. Таким 

чином сформувалася теорія глобалістики, яка включає й рівень 

філософських узагальнень, тому що її висновки мають значення для 

розуміння суспільства, історії, людини. Глобальні проблеми 

виступають одним із важливих факторів, які зумовлюють потребу 

переходу до нового – посткласичного типу культури. Головною 

установкою для нього є установка не на перетворення навколишнього 

світу, а на виживання людства. 

Особливе значення для глобалістики мають науки, пов’язані з 

вивченням життя, а також з вивченням земної поверхні: комплекс 

біологічних дисциплін, геологія, геофізика, грунтознавство та інші. 

Саме ці науки вперше з привернули увагу до негативних змін, 

викликаних діяльністю людини. Випадки загибелі унікальних об’єктів 

природи, знищення окремих видів фауни і флори біологи пов’язують із 

шкодою для біосфери, бо видове розмаїття є важливою умовою 

нормального функціонування всіх природних систем. 

Глобалістика привертає увагу до питання про межі 

навантаження антропогенного характеру, які природа здатна 

витримати. Екологічна криза з’являється як порушення природної 

рівноваги в результаті надмірних навантажень на природні системи, 

багатократне перевищення  допустимих норм забруднення 

навколишнього середовища. Людина створила додаткові навантаження 

на навколишнє середовище, які значно перевищують можливості 

природи протистояти такому впливові. З порушенням міри деградація 

природного середовища набуває незворотного характеру. Відкриття 
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можливості незворотної деградації природного середовища має 

величезне значення з економічної, політичної та світоглядної точок 

зору. 

Важливим фактом теорії глобалістики є усвідомлення 

вичерпання природних ресурсів, а також можливість обмеженості буття 

людства. Мова йде про реальну можливість його самознищення. 

Людство стало смертним з появою ядерної зброї, з використанням 

атомної енергії взагалі. Названі проблеми стали основою глобального 

моделювання, a особлива роль в розробці й застосуванні глобального 

моделювання належить Римському клубові, заснованому 1968 року 

італійським бізнесменом Аyреліо Печчеї як зібрання найвидатніших 

учених світу. Його активним учасником був українець Богдан 

Гаврилишин – економіст світового рівня. 

Саме Римський клуб привернув увагу в рамках глобалістики до 

проблеми людини. У перших доповідях учених, зокрема «Мета для 

людства», «Немає меж навчанню» та ін. обговорювались проблеми 

духовного розвитку людини, її адекватних сучасності моральних 

орієнтирів. Поворот до людини, до духовних основ буття не був 

випадковим у глобалістиці. Він виражав нове розуміння глобальних 

проблем, яке можна назвати філософсько-антропологічним. Воно 

виявилось подоланням соціологізму й технократизму в глобалістиці. 

Головною проблемою й водночас основним засобом вирішення 

проблем тепер виявилася людина, її ціннісні орієнтири й установки. 

Новий підхід суперечить погляду, який розглядав глобальні проблеми 

лише як результат соціального устрою, особливостей економіки й 

техніки, а людина була лише пасивною жертвою ходу світового 

розвитку. Тепер стало зрозуміло, що доля світу суттєво залежить від 

питань духовності. Вони включають насамперед відповіді на запитання: 

чи  є безмежне споживання сенсом людського буття? Чи може бути 

сформульована у такому розмаїтому світі ефективна загальнолюдська 

мораль, прийнятна для всіх? Які шляхи її формування, яка взагалі мета 

для людства? Чи не найбільш продуктивним виявився запропонований 

ученими Римського клубу шлях через систему освіти. 

Учені привернули увагу до того, що саме система освіти значно 

впливає на формування людських якостей, саме вона закладає той 

ресурс, який реалізується в наступному житті людини. Отже, від якості 

освіти залежить, які цінності будуть орієнтиром в житті людини, як вона 

буде уявляти своє місце у світі, чи буде орієнтуватися на сьогочасну 

вигоду, чи формувати перспективний погляд на хід світового розвитку. 

Якість освіти не відповідає нині характерові труднощів, які стоять перед 

сучасним світом. Творчий потенціал людини в процесі навчання 
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реалізується далеко не повністю, оскільки наявна система орієнтована 

не на перспективу, а на сьогодення. Сучасний світ настільки 

динамічний, що людина повинна бути готовою до безперервного й 

постійного навчання, система освіти повинна бути різнорівневою й 

різноманітною. Без відповідних людських якостей неможливе ні 

застосування екологічно чистих технологій, ні раціональне 

використання природних ресурсів, ні встановлення справедливого 

економічного порядку. Неможливе й розумне формулювання мети 

сучасного людства як єдиного цілого. Таким чином, філософсько-

антропологічний підхід виявляє значущість теми про людину та її 

духовний світ для вирішення глобальних проблем. 

Здебільшого люди поводяться так, наче ситуація в 

навколишньому середовищі вирішиться сама собою – це їх не 

стосується. Тут можливі причини психологічні: страх виявити власне 

безсилля перед лицем невмолимої долі та невіра в можливість 

порятунку. Часто це породжує їдкий цинізм, а також сприяє 

розповсюдженню лжевчень, різних сект і груп, що приваблюють 

обіцянками легкого духовного шляху до спасіння. Отже, необхідний 

адекватний ситуації світогляд, ядром якого стає глобальна свідомість. 

Людина повинна усвідомити особливості сучасної світової цивілізації, 

виявити корені сучасних глобальних проблем і на цій основі визначити 

шляхи їх подолання, вияснити майбутні перспективи людства. Мова йде 

про сенс перебування людини на Землі і в космосі, про місію, яка 

призначена людині. Ядром такої свідомості має бути усвідомлення 

завдання виживання людства – це головне завдання, від якого залежить 

вирішення всіх інших. У цьому сенсі глобальна свідомість стає основою 

культури нового типу, де домінує установка на виживання, де 

формується оптимістична перспектива для людства. Така свідомість 

пов’язана з критикою технологічно-споживацької цивілізації не з 

позицій минулого, а з позицій майбутнього. 

У рамках глобальної свідомості необхідно переглянути основні 

види стосунків і відношень:  ставлення людини до природи, відносини 

між соціальним групами й верствами, народами й націями тощо, 

ставлення людини до людини, до минулого, до історії, до предків. 

Прообраз глобальної свідомості в ряді аспектів можна помітити в 

концепції ноосфери, до формування якої причетний український учений 

Володимир Вернадський. Його ідеї розвинув французький антрополог 

П’єр Тейяр де Шарден, впевнений, що людство еволюціонує до 

досконалості – точки Омега. Людина включається як важлива ланка в 

еволюцію природи, створює особливу сферу розуму, яка виступає 

завершальним етапом в розвитку біосфери (сфери життя). Зі створенням 
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ноосфери людство бере на себе відповідальність за весь природний світ, 

за хід і спрямованість подальшої еволюції природи. 

На думку В. Вернадського, відповідальність людства пов’язана 

з тим, що значний обсяг природної речовини в умовах сучасної 

цивілізації виявився втягнутим у сферу соціальних взаємодій, в 

коловорот культури, коловорот духу. Всі процеси на Землі, насамперед 

процеси біологічні, протікають тепер не так, як вони протікали би, коли 

б не було людства. Могутність людини стає фактором, який визначає 

недопущення хижацького ставлення до природи. Людина повинна 

навчитися розглядати те, що відбувається з природою, як те, що 

відбувається з нею самою. Отже, від утилітарно-перетворювальної 

діяльності необхідно перейти до любовно-перетворювальної. Не 

хижацько-споживацьке, і не пасивне, а любовно-зацікавлене ставлення 

до природи – такий дух і сенс концепції ноосфери. 

Можна пригадати й інші рятівні для людства концепції 

інтелектуалів, наприклад, «непротивлення злу насильством» Лева 

Толстого, «благоговіння перед життям» Альберта Швейцера, єднання з 

природою Порфирія Іванова, ідеї Махатми Ганді, вчення Шрі 

Аурубіндо Гхоша про об’єднання людства та інші. Усі вони сповнені 

віри в людину, в її духовну силу, яка здатна подолати катастрофічну 

ситуацію. Людина й суспільство визначають себе через ставлення до 

природи, до космосу. Соціальні, економічні й інші форми буття, міра 

людяності людини визначається тим, наскільки людина здатна на 

любовне ставлення до природи, наскільки людство усвідомлює свою 

відповідальність за світобудову. Виховати таку відповідальність 

покликані насамперед гуманітарні науки. 

Глобальна свідомість – це передусім усвідомлення того, що 

планета Земля наш спільний дім. Розвиток цивілізації поставив усі 

частини людства і всіх людей в залежність одне від одного. Будь-яке 

масштабне діяння в одній точці планети може потягнути за собою 

наслідки в інших, навіть дуже віддалених пунктах, як це засвідчила 

нинішня пандемія коронавірусу. Бажають люди цього, чи ні, але вони 

поставлені в стосунки братньої залежності. Така залежність є 

імперативом відносин в сучасному суспільстві – як на міждержавному, 

так і на міжгруповому й й міжіндивідуальному рівнях. 

 

 

Професор Марія Кашуба 
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Семен Абрамович 

 

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО ТАМАРИ СЕВЕРНЮК  

У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ 

 
*** 

Кличу райські сади й гаї, 
Хмарний вітер рве  віти – 

«Пізно…» 

А я гляну в очі твої – 
Там небесна моя вітчизна. 

 

І дарма, що твоє «люблю» 
Не в моїх заметілях 

Скресне… 

А я подих його вловлю – 
Там вітчизна моя небесна. 

 

Там – нетління химерний світ, 
Неподільних єднань основа, 

І – притулок зимових літ, 

І у віхолах – 
Vіta nuova… 

У ліриці відомої української поетеси Тамари Севернюк 

останніх десятиліть виразно вимальовується тяжіння до християнської 

аксіології. Вірш «Кличу райські сади й гаї…» з цього погляду дуже 

характерний. В портреті людини в дусі візантійської традиції 

акцентовано очі, які здавна пов’язані з символікою духовності, й цей 

відчутний. віблиск церковної естетики є фактичним запереченням 

донедавна панівної традиції соціалізованої поезії з її орієнтацією на 

«масового громадянина» й редукцію психологічного моменту. В той 

само час авторка підкреслено відсторонюється й від доволі характерної 

для поезії 2-ї пол. ХХ-початку ХХІ ст. тенденції шокувати читача 

еротизмом та натуралістичними деталями.  

Це виразно нагадує ту акцентацію романтичного за генезою 

«двосвіття» матеріального й духовного, яку активно намагався 

відродити символізм рубежу ХІХ-ХХ ст., зокрема російський. Тут, 

зокрема, відчутний мотив з О. Блока, которий поетизував стихію 

заметілі, насичуючи її семантикою бурхливого руху й передчуття 

відновлення. Зі спадщини Блока, вочевидь, прийшов і мотив 

«призывного зова другой души».  

У свою чергу, в основу ритміки вірша покладено знаменитий 

ахматовський «паузник» (пор., напр.: «Слишком сладко земное питье, 

Слишком плотны любовные сети...»). Однак це зовсім не рабське 

наслідування, бо перед нами ускладнена структура, акцентована 
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виокремленням слів «Пізно…» і «Скресне». Це сингіфікує, всупереч 

гедоністичним устремлінням російських акмеїстів, розрив тенет 

матеріального світу й випростання духовного Я, котре прагне до 

«небесної вітчизни», в той час, коли у вірші Ахматової, при всій 

експліцитності релігійного мотиву («Христос, помоги!»), домінує 

«земна горизонталь», любовні взаємини двох людей. 

Й загалом ніяк не можна охарактеризувати твір Т. Севернюк як 

«епігонську репліку» досвіду російського Срібного віку. Якщо говорити 

про масштаб рецепції авторкою світової культури, то даний вірш може 

бути потрактований в значно більш широкому контексті – як прояв 

постмодерністського прагнення увійти в діалог з будь-якими 

традиціями й стильовими системами. Адже перед нами фактично ще й 

експеримент, типологічно споріднений з пошуками прерафаелітів, які 

намагалися відродити спиритуалізм середньовічного мистецтва, не 

втрачаючи одухотвореної пластичності образа ранньоренесансних 

майстрів живопису. Зокрема підсумкова ремінісценція з Данте виглядає 

як органічний акт самоаналізу душевного руху, кохання набирає 

підкреслено платонічного й сипиритуалізованого виміру. Можна 

побачити тут і певну паралель до «бойчукізму» 20-х рр. ХХ ст., тобто – 

пошуку коренів української культурної своєрідності в києво-

візантійському художньому досвіді.  

Треба сподіватися, що подальші дослідження поезії Т. Севернюк 

додадуть переконливості нашим спостереженням. 

 

 

Ірина Айвенко 

АКТИВІЗМ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Сучасні тенденції розвитку українського суспільства 

характеризуються низкою соціальних трансформацій, які призвели до 

недовірливого сприйняття інтелігенції, її ролі у суспільному житті. 

Даний факт можна пояснити тим, що результати діяльності інтелігенції 

малопомітні загалу. Тому в суспільстві існує думка про те, що 

інтелігенція – дещо пасивна, відчужена від реальності соціальна верства 

населення [1]. Не зважаючи на такий стан справ, українські мислителі 

ХІХ–ХХ століття зафіксували те, що українське державотворення, 

реалізація національної ідеї в основному залежить від активної позиції 

інтелігенції – основного суб’єкта діяльності, задумом якої є 

удосконалення суспільного поступу. Відтак, мислителі наголошували, 

що метою діяльності інтелігенції є створення українського народу як 
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суцільного культурного організму, що здатний до самостійного 

культурного та політичного життя (І. Франко), організація спільної 

праці та формування української державницької ідеології 

(В. Липинський), творення науки та громадських справ 

(М. Драгоманов), самовідданої і безкорисливої праці заради блага 

народу (Т. Зіньківський) тощо.  

Однак, українські філософи стверджували, що українська 

інтелігенція ще не проявила себе, оскільки через ряд історичних умов 

не мала змоги усвідомити почуття своєї значущості та свідомої мети 

діяльності. Поділяють дані думки сучасні дослідники, стверджуючи про 

те, що інтелігенція виконала свою історичну місію та соціальну роль [1, 

с. 277]. Тому сьогодні існує потреба по-новому переосмислити поняття 

«інтелігенції», спростувавши думку про те, що вона відіграє соціально-

пасивну, відчужену позицію відносно суспільно-політичних, 

економічних, культурних процесів у країні. 

Поняття «інтелігенція» у науковому обігу не має однозначного 

визначення. У широкому розумінні, інтелігенти – соціальний прошарок 

суспільства, представники розумових професій, що формують середній 

клас, а у вузькому значенні інтелігенцією можемо називати 

інтелектуальний, культурний, науковий осередок суспільства, що 

здійснює суттєвий вплив на формування суспільної свідомості.  

Можливість здійснювати суттєвий вплив на формування 

суспільної свідомості можемо охарактеризувати як прояв інтелігенції 

до активної, діяльнісної позиції. Варто зазначити, що поняття 

«інтелігенції» можемо трактувати не лише з позиції діяльності окремої 

групи чи прошарку суспільства, а з інтегрованої позиції – сукупності 

особистостей, що володіють високим рівнем суб’єктності, тобто 

джерелом свідомої активності людини. Відтак, інтелігенцією можемо 

розуміти як індивідуальних або колективних суб’єктів діяльності, що 

прагнуть перетворювати суспільну дійсність за допомогою власної 

праці, через чітко визначену активну позицію у соціумі, яка має на меті 

формувати загальне благо суспільства.  

Тому з одного боку, інтелігенція як активний суб’єкт 

діяльності, має усвідомлювати власну соціальну позицію, чітко 

визначивши її межі. Дослідниця Н. Оксентюк наголошує, що 

інтегруючим елементом і основною властивістю інтелігенції в даному 

відношенні є «сенсожиттєва орієнтація», яка виражається через її 

вміння виступати причиною змін, свідомо керувати цією здатністю [3, 

с. 19]. Тому необхідною умовою розвитку інтелігенції як активного 

суб’єкта діяльності є рефлексія – оцінка і переоцінка своїх висновків і 

дій.  
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У власній діяльності представники інтелігенції повинні 

дотримуватися та відповідати моральним нормам та цінностям, які 

домінують у колі зацікавлених (інтелігентів). В такому відношенні 

інтелігент постає взірцем вільної особи, що не лише в особистому житті 

сповідує духовні та моральні цінності, а й прагне утвердити їх в 

практичному, колективному бутті через чітко визначену світоглядну 

позицію та активну соціальну діяльність. З іншого боку, при 

необхідності, інтелігенція може виявляти особисту незгоду, протест 

проти усталених норм, правил та зразків поведінки, які є недоцільними 

у суспільстві та суперечать усталеним ціннісним переконанням.  

Як бачимо, основна мета діяльності інтелігенції полягає у 

соціальній ідентифікації: «Йдеться в цьому випадку про “напружене” 

місіонерство людей, української інтелігенції, які кожної миті почували 

себе “на службі”» [3, с. 53]. Відповідно, якщо така ідентифікація 

відбулася, рівень суспільної довіри до інтелігенції підтвердився, то тоді 

вона постає важливим транслятором ціннісних орієнтації для загалу, 

навчаючи людину критично мислити та пізнавати об’єктивний світ. 

А.Лой наголошує, позитивним є той факт, що у суспільстві існує 

громадська думка, на параметри якої варто зважати. Тому інтелігенція 

– це «ті, хто наважується критично нагадувати суспільству про нагальну 

відповідальність щодо того, як воно живе вартостями, реалізує їх, 

наскільки це відповідає суспільному благу, та як вони стають для 

соціуму “фіґурантами” публічної рефлексії, завдяки якій суспільство у 

режимі дискурсу кориґує своє ціннісне налаштування, своє 

саморозуміння» [2, с. 14]. В цьому, на нашу думку, проявляється 

найбільш практична, активна позиція інтелігенції у суспільному житті 

українського суспільства переповненого інформаційними 

технологіями. Тому інтелігенція може називати себе інтелігенцією тоді, 

коли у громадському та суспільному житті вона виступатиме 

своєрідним «індикатором», який висвітлюватиме загалу справжній 

зміст інформації та її істинне значення. 

Таким чином, активна діяльнісна позиція інтелігенції може 

слугувати орієнтиром поступу для українського суспільства. Їхня 

індивідуальна та соціальна праця у повсякденному житті сприятиме 

світоглядному та аксіологічному становленню громадян, уможливить 

якісний розвиток українського суспільства загалом. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ 

ВИШІ Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 

 

Розглянуто проблеми національно-патріотичне виховання 

особистості сучасного інженера в українському технічному виші. 

Автор пропонує аналіз  умов формування національно-

патріотичної свідомості, почуттів та переконань під час опанування 

спецкурсу «Культура мовлення та ділова українська мова». 

Сьогодні, коли існує ймовірна загроза денаціоналізації, втрати 

державного суверенітету та порушення територіальної цілісності 

України, постає нагальна потреба переосмислення зробленого і 

здійснення системних заходів, спрямованих на покращення 

національно-патріотичного виховання студентської  молоді – 

формування нового українця, який діє на підставі національних та 

європейських цінностей. 

Завданням вищої школи України є не лише підготовка 

грамотних висококласних спеціалістів відповідного профілю, а й 

формування особистості громадянина, свідомого учасника 

державотворчих процесів. Відповідно до цього навчально-виховний 

процес у вищих технічних закладах має бути спрямований на пізнання 

своїх коренів, історії, мови, традицій, культури, що сприятиме 

передусім формуванню вмінь українського мовлення на засадах 

громадянської свідомості й активності [1, с. 18]. Найважливішою місією 

українських технічних  вишів  є підготовка покоління активних, 

інтелектуально розвинених, високоморальних, творчих інженерів-

професіоналів – полум'яних патріотів, інтелігентів. майбутніх фахівців. 

Зміст патріотичного виховання в університеті – формування 

особистості, зорієнтованої на національні цінності, прагнучої 

розбудови демократичної, незалежної української держави, дієве 

служіння Батьківщині, що передбачає не тільки визнання поваги і 
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любові до всього рідного (територія, предки, мова, історія), а й 

готовність самовіддано працювати в ім’я і на благо України. 

Проблема національно-патріотичного виховання 

досліджується у працях українських вчених: Т. Донченка, С. Бевзенка, 

Л. Мацько, Л. А. Безкоровайної, А. П. Коноха, Т. З. Маланюк, 

Н. Є. Пангелової, Б. П. Пангелова, Н. В. Коляди, П. Хропка та інших. 

Важливі педагогічні аспекти формування у студентів національно-

патріотичної свідомості досліджували В. Одарченко, Н. Острянська, 

Д. Рященко, О. Пометун та ін. 

Поняття «національно-патріотичне виховання» в контексті 

сучасних дискусій не має єдиних термінологічних підходів до його 

визначення. 

Ми схильні до визначення поняття згідно із трактуванням 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а саме: 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, освітніх 

закладів, сі громадських організацій, сім’ї та інших соціальних 

інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, 

турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим 

пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації [2]. 

Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу 

щодо національно-патріотичне виховання особистості сучасного 

інженера в сучасному українському технічному виші.  

Важливим компонентом національно-патріотичного виховання 

студентської молоді в технічному виші є вивчення української мови, 

зокрема – опанування  спецкурсу «Культура мовлення та ділова 

українська мова». 

Сухомлинський В. О. вважав, що першоосновою виховання 

громадянина є рідна мова, бо вона така ж давня, як і свідомість. Саме 

мова вбирає в себе таємничим і зосередженим способом всю душу, 

минуле, весь духовний уклад і творчі помисли народу. Мова – духовне 

багатство народу. Мовна культура людини – це дзеркало її духовної 

культури. Найважливішим засобом впливу на дитину, 

облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, 

сила і виразність рідного слова, – підкреслював він [3, с. 201–202].  
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І сьогодні кожен педагог має усвідомити, що відступництво від 

свого народу, духовне яничарство розпочинається з відмови від рідної 

мови. Тому національне відродження та формування громадянської 

самосвідомості нерозривно пов’язані з оволодінням українською мовою 

як державною й удосконаленням її кожним студентом технічного вишу. 

Адже в сьогоднішніх реаліях глобалізації українська мова – це те чи не 

єдине, що вирізняє нас у світі. Без мови немає народу, без народу немає 

держави. Світ без українців однозначно стане біднішим. 

Сучасні процеси розбудови України як держави, розширення 

суспільних функцій української мови, яка набула статусу державної, 

запровадження в ті сфери, де її використання за радянських часів було 

обмежено, висувають особливі вимоги до володіння мовою як 

державними службовцями, так і фахівцями різних галузей народного 

господарства. Оскільки однією зі складових загальної професійної 

культури сучасного інженера є високий рівень володіння мовою як 

засобом спілкування, то питання культури мовлення вважається 

справою державної ваги. 

Культура мовлення як складова загальної культури є одним із 

найважливіших показників цивілізованості суспільства в цілому і 

кожного його члена зокрема. Процес опанування мови та її культури 

пов`язаний із формуванням навичок правильно розмовляти й писати, 

точно висловлювати свою думку, активно використовувати мовні 

знання, доречно і грамотно застосовувати їх. Досконале володіння 

мовою стає важливим компонентом підготовки фахівців технічних 

спеціальностей, оскільки саме творче використання засобів мовлення 

повною мірою виявляє професійні обдарування майбутнього інженера, 

сприяє його самоствердженню та самовираженню. Мовна культура 

людини – це дзеркало її духовної культури [3, с. 437–438]. 

Головною умовою реалізації нової моделі української системи 

навчання і виховання  є активна участь громадянського суспільства. Без 

національно-патріотичного виховання не здобути перемоги і не 

збудувати міцної держави.  

Сучасні українські технічні виші Донбасу мають докладати 

зусиль, «щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, 

учених-безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, 

учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських 

письменників, українських композиторів та акторів» [4, с. 30–42]. 

Людина колосальної інтелектуальної потенції і видатного 

педагогічного хисту, Олекса Тихий, за словами Василя Овсієнка, «за 

умов колоніяльного режиму не міг стати великим педагогом і вченим, 

бо «замість кафедри мав каторгу» [5].  
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Український патріотизм має стати однією з головних виховною 

ідеєю сучасної освіти. Національно-патріотичне виховання формує 

ставлення людини до себе, до свого народу й Батьківщини, яке 

виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, ідеях. Лише 

переймаючись потребами, інтересами, прагненнями, ідеалами свого 

народу, усвідомлюючи свою національну неповторність і самобутність, 

людина стає зрілою, громадсько свідомою особистістю, справжнім 

патріотом, діяльним творцем своєї долі та долі Батьківщини. 

Отже, завданням вищої школи України є не лише підготовка 

спеціалістів відповідного профілю, а й формування патріотичної 

особистості громадянина, свідомого учасника державотворчих 

процесів. Для відродження нації та держави вкрай необхідним є 

формування в майбутніх  фахівців  національної  самосвідомості. 

Національна свідомість українського народу, його відданість 

українській ідеї була й залишається важливим фактором відродження і 

розбудови української держави. Відповідно до цього навчально-

виховний процес у вищих технічних закладах має бути спрямований на 

національно-патріотичне виховання особистості сучасного  інженера, 

на вдосконалення пізнання своїх коренів, історії, мови, традицій, 

культури, що сприятиме передусім формуванню високої культури 

мовлення на засадах громадянської свідомості й  активності.   
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Аліна Білоус, Інна Деркач 

 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Становлення і практичне ствердження нормативного виміру 

громадянського суспільства супроводжувалось визнанням розуму як 

базового суспільного фактору, який уможливлює унікальну систему 

горизонтальної взаємодії суспільних індивідів, соціальних груп та 

прошарків і обмежує втручання держави у права людей. Саме розум 

стає фундаментом базових демократичних інтенцій самоврядування, 

чинником легітимації різних підходів та дискурсів щодо 

громадянського суспільства – в основі якого закладений правий 

принцип. Водночас, з процесом практичного ствердження комплексних 

прав людини – політичних, громадянських соціальних, має місце 

запекла полеміка між теоретичною ідеологемою марксизму, що 

заперечує етичні виміри громадянського суспільства та антиномічних 

щодо неї концептів , які претендують на обґрунтування радикально-

демократичної альтернативи існуючим формам викривленої 

соціальності та несвободи. Йдеться передусім про „критичну теорію”, 

яка не може бути зведена до єдиного дискурсу, а є синтезом різних 

підходів. В цілому вона вельми точно інтерпретує громадянське 

суспільство як нормативний інститут спрямований на подолання 

відчуження людей і збільшення їх відповідальності, не тільки за 

індивідуальне, але й суспільне благо. Актуальність проблеми і 

обумовила тему нашої статті. 

Протягом усього розвитку історії європейської суспільної 

думки етичні аспекти розвитку та функціонування громадянського 

суспільства були об’єктом уваги і предметом теоретичних досліджень 

багатьох мислителів світового рівня, а також сучасних соціальних 

філософів, представників політичної філософії, теологів, правників, 

соціологів. Це, передусім, публікації А. Вайди, В. Гавела, М. Дзельські, 

Я. Кіша, Л. Колаковські, Я. Куроня, А. Міхніка, З. Пелчинські, 

М. Тісменау, М. Кундері тощо. Соціально-філософський аспект цієї 

проблематики відбивають творчі роботи А. Лоя, А. Карася, І. Пасько, 

Я. Пасько. Загально-гуманітарні виміри центральноєвропейської версії 

громадянського суспільства репрезентують І. Дзюба, М. Рябчук, 

Я. Дашкевич, Є. Сверстюк, Н. Білоцерківець, Б. Бердиховська. 

Однак, проблеми необхідності збереження нормативно-

етичного потенціалу життєвого світу, комунікативної природи 

громадянського суспільства, які здатні забезпечити просування 
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демократичної соціальності, забезпечити добробут людини та її 

гідність, та перспективні тенденції до постійного прирощення 

морального ресурсу суспільства – соціального капіталу, який 

характеризується високим рівнем довіри та солідарності громадян, їх 

здатністю до співпраці, взаємоповаги та справедливості, залишились не 

до кінця дослідженими. 

Метою статті є визначення базового для нашого дослідження 

поняття «соціальний капітал», виділення дискурсивних практик. 

В сучасній соціальній теорії ХХ століття проблематика civil 

society займає чільне місце, кореспондуючись з категорією життєвого 

світу. Це поняття, віддзеркалюючи вимоги та потреби вільної 

соціальності, маючи потужне теоретичне підґрунтя, синтезує різні 

інтерпретації минулого і сучасного. В сучасному розумінні воно 

включає в себе культуру, суспільство особу, які мають опонувати усім 

формам підлеглості та несвободи, забезпечуючи протидію «системі». 

Очевидно, що модерне громадянське суспільство в контексті 

глобалізаційних процесів має певною мірою зважати на вимоги 

медіумів „системи” – влади та грошей, які протягом ХХІ століття 

постійно втручалися в життєвий світ особистості. 

Теоретичні підходи певним чином узгоджуються стосовно 

того, що для „ідеального типу” громадянського суспільства притаманна 

тенденція до прирощення соціального капіталу, який характеризується 

високим рівнем взаємодовіри, здатністю громадян до співпраці за 

принципами рівності і справедливості. Соціальний капітал є високим 

„моральним ресурсом, міра якого при використанні не зменшується, а 

зростає. Він породжується особливостями горизонтальних зв’язків, які 

виникають стихійно між людьми у кожному суспільстві, але далеко не 

завжди ці горизонтальні комунікаційні відносини переходять на рівень 

відносин між структурами-інституціями та на рівень стосунків 

всередині структур” [1, с. 34]. 

Проблема соціального капіталу на перетині ХХ–ХХІ століть є 

вельми важливою для всіх європейських країн, але передусім для країн 

Центральної і Східної Європи на перетині ХХ-ХХІ століть. Вона 

фокусує увагу на природу автентичності людських відносин та 

відповідного адекватного їх вираження на рівні політичних відносин в 

державі. Практика існування соціальних мереж довіри і 

взаєморозуміння довела, що горизонтальні взаємини між людьми 

можуть складатися лише на основі рівності, справедливості та 

взаємоповаги. Демократичні мережі взаємозв’язків, що 

встановлюються у малих групах в базових параметрах – визначають 

правдиву інтенцію громадянської активності, у відповідності до якої 
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люди взаємодіють у „павутині горизонтально налаштованої мережі, 

”здатні взаємовигідно співпрацювати” [1, с. 204]. 

Соціальний капітал підвищує здатність людей до плідного 

спілкування і взаємодії, їх соціабельність і довіру, здатність до 

спільних, кооперованих дій. Він є найкращим критерієм розвинутості та 

впливовості громадянського суспільства. Як слушно зазначає відома 

львівська дослідниця А. Колодій, компонентами соціального капіталу є 

наступні чинники: мережі горизонтальних зв’язків між рівними 

індивідами, норми взаємності та довіра, навички колективних дій, 

почуття причетності до суспільних справ, обов’язку та відповідальності 

перед іншими людьми, тобто громадянськість у її неполітичних 

проявах”[1, с. 81].  

Таким чином, соціальний капітал є надбанням соціальної 

сфери, громадських відносин, громадянського суспільства в цілому. Він 

є власне тим, що забезпечує участь людей в публічній та приватній 

сферах, формує сталу позицію та віру людей у власні сили. Коріння 

соціального капіталу знаходяться в асоціативному житті цивільних 

громад у їх ефективній діяльності здатній поєднати індивідуальне і 

колективне благо. Ефект соціального капіталу в демократичних 

суспільствах є настільки вагомим, що А. Токвіль у свій час справедливо 

вказує ,що саме через нього „людські почуття та думки оновлюються, 

серця набувають шляхетності, а інтелект розвивається лише в процесі 

спілкування людей між собою” [2, с. 83]. 

В цій реакції і знаходиться відповідь на питання щодо 

інструментів впливу асоціативного життя на всю спільноту – про 

джерело та імперативні чинники формування генералізованого 

соціального капіталу. Базовим імперативом соціального капіталу є сама 

людина, особистість, яка, взаємодіючи з іншими людьми у межах 

вільної необмеженої зовнішніми чинниками комунікації, оновлюється і 

в процесі своєї суспільної активності змінює не тільки власний 

життєвий світ, цінності, власний етос, але й в цілому трансформує 

суспільні інституції, з якими їй доводиться мати справу, у тому числі й 

політичні. Безсумнівним, у цьому контексті є те, що для мереж немає 

суттєвого водорозділу між громадським і суспільно-політичним 

життям, приватним і публічним. Як репрезентанти суспільства особи 

відтворюють економічні політичні, соціокультурні мережі спілкування 

і власні моральні якості, а як громадяни їх імплементують, беручи 

участь у публічних заходах, захищаючи свободу і формуючи через своїх 

представників, правове поле своєї діяльності. Репрезентант цивільної 

громади в процесі своєї активності екстеріорізує набуті ним досвід, 

навички й мораль при виконанні будь-яких суспільних ролей. 
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Соціальний капітал є „моральним ресурсом”, який 

породжується особливостями горизонтальних зв’язків, які стихійно 

виникають між людьми стихійно в кожному суспільстві, але не завжди 

переходять на певний сталий рівень взаємовідносин між інституціями. 

Тут виникає вельми важлива проблема узгодженості взаємин між 

особою та спільнотою, громадами та спільнотами в контексті 

державних інституцій влади. Йдеться про актуалізацію особливо в 

пострадянському світі автентичності людських взаємин та адекватного 

їх віддзеркаленню в політичних відносинах суспільства і держави. 

Держава не має перешкоджати горизонтальним відносинам людської 

взаємодії – гуманістичним вимірам громадянського суспільства. 

А.Карась справедливо зазначає, що ”основою тут є сприйняття 

універсальної спроможності розуму, або ж розсудку (здорового глузду) 

до раціональної чи консенсусної комунікації, компромісу, толеранції і 

миру. Загальною метою такого суспільства є.. створення умов для 

повнішого задоволення потреб кожного індивіда” [3, с. 41]. Значною 

мірою дотичною є позиція Р. Патнема, який констатує, що „мережі 

горизонтальних зв’язків, що встановлюються у малих групах 

визначають демократичну інтенцію громадянської активності, а люди, 

що взаємодіють у „павутині” горизонтально налаштованої мережі, 

здатні взаємовигідно співпрацювати” [4, с. 243]. 

Протилежними є вертикальні ієрархічні зв’язки, які домінують 

в тоталітарних державах. Хоча вони є вельми поширеними в будь якому 

суспільстві і до певної міри є важливими, на думку багатьох 

дослідників, вони не можуть підтримувати соціальну довіру і 

співпрацю. У цьому контексті Граційно справедливо зазначає, що „у 

мережах з вертикальними зв’язками субординація встановлюється за 

принципом особистої лояльності і висловлюваної на словах відданості” 

[5, с. 261].  

Можемо констатувати, що тут закладається фундамент для 

створення параметральної моделі “патрон-клієнт”. Як справедливо 

констатує Р. Патнем, „ у вертикальних зв’язках між патроном і клієнтом 

існує залежність, а не взаємність, корисливість–певною мірою з боку 

патрона (експлуатація), так і з боку клієнта (шахрайство)” [4, с. 213]. 

Очевидно, що така форма взаємовідносин є ворожою до 

громадянського суспільства і антиномічною щодо суспільства 

комунікаційної відкритості. Важливим чинником автентичної 

комунікації є мова та утворюваний її історичним розгортанням дискурс 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство поставало там 

де воно усувало усі типи деспотичних зв’язків і витворювало легальні 
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форми гуманістичного дискурсу, орієнтованого на поширення духу 

свободи і автентичності особи. 

Розвиток громадянського суспільства в Європі в цілому, і 

Центральній Європі зокрема, супроводжувався кількома тенденціями: 

1) новим типом колективної ідентичності – національною свідомістю, 

поєднаною з громадянською свідомістю у вимірі вільної політичної 

культури, демократичної національної держави – республіки; 2) 

вимогами кожної нації отримання права власного представницького, 

демократичного врядування; 3) формуванням демократичної держави, 

здатної конституційно гарантувати свободу і права людини; 4) новим 

типом господарсько-економічних відносин, базованих на вимірах 

конкуренції і вільному ринку; 5) оформленням партійного каркасу 

політичних відносин з вимогою розподілу гілок влади: 6) формуванням 

єдиної національної мови та переходом на неї у роботі органів освіти, 

науки, культури, тощо. 
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ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 

Становлення професійної свідомості технічної інтелігенції 

передбачає усвідомлення можливостей, меж, самої сутності техніко-

технологічної діяльності не тільки у вузькому розумінні цього слова, 

але й в аспекті усвідомлення інженерної діяльності взагалі, її цілей і 

задач, змін її орієнтацій в сучасній культурі. Суспільство з розвинутою 
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ринковою економікою потребує від інженера дедалі більшої орієнтації 

на питання маркетингу та збуту, врахування соціально-економічних 

факторів і психології споживача, а не тільки технічних чи 

конструктивних параметрів майбутнього виробу. Інженерна діяльність 

передбачає регулярне застосування наукових знань для створення 

нових та вдосконалення наявних штучних, технічних систем – споруд, 

механізм, пристроїв і машин. У цьому полягає її відмінність від 

технічної діяльності, яка фокусується передусім на експлуатації 

існуючих систем. Сучасний етап інженерної діяльності 

характеризується системним підходом до вирішення складних науково-

технічних завдань, зверненням до всього комплексу соціальних 

гуманітарних, природних чи технічних дисциплін. Уособлення 

проектування, проникнення його в суміжні сфери, пов’язані з 

вирішенням складних соціально-технічних проблем, призводить до 

кризи традиційного інженерного мислення, до розвитку нових форм 

інженерної і проектної культури, появи нових системних і 

методологічних орієнтацій, до виходу на гуманітарні методи пізнання й 

освоєння дійсності [7, с. 5–6]. 

Система інноваційних змін передбачає враховувати у 

підготовці технічної інтелігенції не лише спеціальні та психолого-

педагогічні компетенції, але й соціокультурні та гуманітарні 

компетенції, які орієнтовані на розвиток особистості майбутнього 

інженера, який повинен мати сформований моральний і духовний 

потенціал, необхідний для вирішення найскладніших завдань згідно із 

законами розвитку природи та суспільства.  

У сучасних умовах, коли швидкими темпами розгортається 

інформаційна революція, відбуваються технологічні прориви в галузях 

телекомунікацій, біогенетики, коли активується гуманізація світового 

суспільства, змінюється статус-кво в традиційній фундаменталізації, і 

настає нова хвиля фундаменталізації інженерної освіти. Сприйняття 

освіти лише як засобу здобуття знань, навиків, умінь, необхідних для 

виконання вузькопрофесійних функцій, вже є неприйнятним [6, с. 110]. 

Важливим фактором інженерної освіти стає формування загальної 

культури, оскільки практична підготовка спрямована на реалізацію 

технічного прогресу, а розвиток людини залишається осторонь. Реальна 

інженерна освіта породжує дефіцит культури, а отже – й ескалацію 

духовної кризи, а реальна педагогіка вищої школи консервує цей стан. 

Мета загальнокультурної реконструкції освіти – це узгодження 

інженерної підготовки з культурними цінностями, а не тільки із 

завданнями та метою науково-технічного прогресу [5, с. 46]. 

Гуманітаризація освіти передбачає наповнення її ціннісними сенсами 
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моральної відповідальності, громадянської активності, затвердження 

єдності життєвих і раціонально-пізнавальних настанов, формування 

навичок культури організації трудової професійної діяльності. Вона 

орієнтована на зміну ціннісно-смислових структур свідомості суб’єкта 

навчання [4, с. 107].  

Гуманітаризація освіти означає також поступ до суспільства 

знань, на кшталт того, що бачимо у сучасному цивілізованому світі, але 

з урахуванням надбань людського духу, що визріли на вітчизняних 

культурних теренах. Вони мають охоплювати різні сфери соціальної 

діяльності, зокрема – інженерну. Ефективність творчого професійного 

мислення інженера пов’язана з розвитком його рефлексивного рівня, 

який визначає володіння загальними принципами розв’язування 

професійних інженерних задач, діагностики та прогнозування стану 

технічних систем та об’єктів, здатність до змістовного аналізу та 

оперативного усунення недоліків, планування різних видів 

профілактичних робіт. Важливими властивостями інтелекту, 

формування якого створює у психіці людини основу для активного 

розвитку технічного творчого мислення, є: особливості оперування 

технічними та технологічними образами, спрямованість інтелекту на 

продуктивну діяльність, яка виражається у готовності розв’язувати 

поставленні задачі; високий рівень розвитку діяльності мислення 

людини, основних процесів мислення, якості розуму, а також вміння 

використати у процесі мислення різні комбінації знань та вмінь. 

Ще одна проблема, яка постає перед технічною інтелігенцією в 

умовах цивілізаційного розвитку, пов’язана з технократизмом. Саме 

постійна боротьба за споживача ставить перед інженерною індустрією 

нетрадиційні завдання, що вимагають нової професійної свідомості і 

творчого мислення. Для нетрадиційних видів інженерної діяльності і 

мислення характерний ряд особливостей: 1) зв’язок інженерних 

аспектів діяльності з соціальними, економічними і екологічними 

аспектами. Все частіше інженер вимушений розробляти не просто 

технічні вироби, а складні системи, що включають крім технічних 

підсистем і інші нетехнічні, розробка яких передбачає звернення до 

таких дисциплін як інженерна психологія, інженерна економіка, 

прикладна екологія та соціологія; 2) необхідність моделювати і 

розраховувати не тільки власне процеси проектованого інженерного 

об’єкту, але і можливі наслідки його функціонування, особливо 

негативні (вплив нової техніки на людину: зміну її потреб та умов 

життя); 3) новий характер інженерного мислення потребує вищої 

загальної культури особи інженера з достатньо розвиненою рефлексію 
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власної діяльності, використання в роботі принципів і методів сучасної 

методології і прикладних наук [1, с. 10]. 

Інноваційні технології проектування змісту вищої освіти мають 

бути спрямовані на: модернізацію навчальних дисциплін на основі 

сформованості їх логічного й образного мислення, що полегшує 

студентам розуміння і використання набутих знань у вирішенні 

актуальних проблем у сфері техніки і технології; інтеграцію знань, що 

набуваються у ході вивчення суміжних дисциплін і створюють 

передумову для проблемно-модульного вивчення низки дисциплін, 

орієнтованих на цей процес [3, с. 139]. Знання гуманітарних дисциплін 

для майбутніх інженерів корисне насамперед тим, що воно: розширює 

рамки інженерної творчості, дисциплінує мислення; формує логічну 

повноту суджень, усвідомлення конкретного втілення філософських 

категорій у системі понять і законів, зв’язку між ними; формує інтуїцію 

та інші властивості особистості, наявність яких визначає рівень 

наукових засад професійної діяльності і свідомості технічної 

інтелігенції [2].  

В умовах динамічного розвитку техніки і високих технологій 

питання про гуманізацію технічної освіти повинно ставитися ширше – 

якою повинна бути інженерна освіта, щоб відповідати сучасним 

вимогам і інженерній професії, характеру і тенденціям сучасної 

інженерії, особливостям сучасного освітнього процесу, загальним 

вимогам і ідеалам людини постіндустріальної культури? Гуманізація 

вищої технічної освіти передбачає не лише збільшення блоку 

гуманітарних дисциплін в навчальному плані, а й проникнення 

гуманістичних ідей в природні та технічні науки. Основним завданням 

гуманізації є не протиставлення гуманітарної освіти технічній, а пошук 

шляхів їх інтеграції. Будучи недостатньо підготовлені в політичному, 

соціальному, правовому відношенні, маючи неглибокі знання і навички 

з психології, педагогіки, інших гуманітарних дисциплін, окремі 

працівники інженерного напряму міркують приблизно так: моя справа 

– виробничий процес, якість та кількість продукції, що випускається, а 

психологія людей, їх навчання, виховання, їх погляди, переконання, 

етична позиція – «нехай цим займаються інші – сім’я та школа, 

профспілки, партії, різні суспільства, союзи, засоби масової 

інформації».  

Технізований світ ХХІ століття набуває широкоформатної 

життєвої місії і вимагає нового формату формування професійної 

свідомості технічної інтелігенції. Сучасні вимоги до представників 

технічної інтелігенції підвищуються, оскільки гуманітарна культура 

безпосередньо потрібна там, де справа стосується творчості, де інженер 
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проявляє себе як спеціаліст високого рівня, як творець нового, а не 

тільки виконавець. Тому однією з суттєвих та актуальних проблем 

вищої технічної школи стає впровадження освітньої моделі, яка здатна 

стати фундаментом для синергії класичного технократичного підходу 

до формування світогляду майбутнього інженера у гармонійному 

міждисциплінарному поєднанні з гуманістичними науками. Сьогодні 

інженерна діяльність все більше набуває характеру соціально-

інженерної і вимагає звернення до цілого ряду соціальних, 

гуманітарних, природничих і технічних дисциплін. Соціально-

технологічна революція, яка акцентує увагу на людській діяльності, її 

соціальних і психологічних аспектах, диктує розширення культурного 

розвитку інженера, подолання вузької спеціалізації технічної освіти і 

технократичних настанов. 
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Наталія Биців 

 

ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У  
ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Процеси українського націотворення актуалізували проблему 

української інтелігенції у системних, цивілізаційних, ціннісних 

аспектах, а саме визначення її місця, ролі у структурі та розвитку 

української спільноти, підтвердження її науково-практичної цінності у 

соціально-філософській спадщині І. Франка. 

Проблему української інтелігенції у творчості І. Франка вивчали: 

Р. Вишнівський, А. Войтюк, Т. Гундорова, О. Забужко, О. Квасниця, 

І. Комінярська, М. Кукало, В. Микитюк, Г. Синичич, Б. Червак та інші. 

Вчення про українську інтелігенцію у філософській спадщині 

Франка – погляди митця щодо розуміння інтелігенції як чинника 

українського державотворення: походження феномену, суть, націє-, 

державотворчі функції, типи, етапи формування, світоглядну 

парадигму, завдання. Українська інтелектуальна верства як 

субкультурна спільнота для Франка, це освічена молодь, нова генерація 

нації, здатна до рефлексії, передачі «високої» культури, збереження 

національної ідентичності народу. 

«Інтелігенція повинна зідентифікуватися, злитися з народом … 

Вона повинна, як та культурна і освітня закваска, пройняти весь 

організм народу і привести його ... до поступового зросту» [2: т 45, с. 

148]. У цьому контексті виявляється дискусія І. Франка з Л. Українкою 

щодо «будительства» як функції інтелігенції. Адже бар’єр між 

суспільством та інтелігенцією веде за собою її духовну спустошеність 

та деградацію. А «дух спільності, дружності і асоціації … єсть першим 

признаком і необхідним условієм сильного життя і розвою кожного 

народу» [2: т. 46, кн. 1, с. 320]. 

Риси справжньої інтелігенції (за І. Франком): «широка 

образованість»− «В голові інтелігента нагромаджений засіб знання не 

лише фахового, потрібного йому для щоденного заняття, але також 

загального… такого, що творить т. зв. світогляд чоловіка, вчить його 

розуміти тисячі явищ зверхнього світу й людського життя» [2: т. 12., с. 

26]; твердий «вироблений характер»; «щире чуття до народу». 

Розкриттю проблеми інтелігенції присвячено твори філософа: 

«Критичні письма о галицькій інтелігенції» (1878 р.), «Наука і її 

становище щодо працюючих класів» (1878 р.), «Чи вертатись нам назад 

до народу?» (1881 р.), «У нас нема літератури!» (1881 р.), «Кілька слів 

о тім, як упорядкувати і проводити наші людові видавництва» (1882 р.), 
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«Формальний і реальний націоналізм» (1889 р.), «Найновіші напрямки 

в народознавстві» (1895 р.), «Дещо про самого себе» (1897 р.), «Щирість 

тону і щирість переживань» (1905 р.) та низка інших. 
У Галичині культурно-політична ідентифікація освічених кіл, 

родової аристократії − шляхти окреслювалася «gente Rutheni, natione 

Poloni». На Наддніпрянщині українська інтелігенція − дворянство − «gentе 

Ukrainі, nаtіоnе Russі». Монопрофесійність національної інтелігенції 

спричинена бездержавністю. 

Критикуючи галицьку інтелігенцію за амбіційність, балакучість, 

безхарактерність, байдужість до загальнодержавних справ, 

меркантильність, Франко закликає: «Ми мусимо почувати себе … рядовими 

в великім ряді і не сміємо своїх дрібних, локальних справ виставляти як 

справи всенародні …» [2: т. 45, с. 405]. 

«Думки І. Франка стосовно місця і ролі інтелігенції в структурі 

української нації тепер мають бути прочитані заново і ввійти активним 

фактором в наш сучасний державотворчий процес» [1]. 

Нове бачення проблеми української інтелігенції у перспективі 

вимагає обґрунтування об’єктивного аналізу соціально-філософської 

спадщини І. Франка у контексті тенденцій розвитку сучасної української 

спільноти, світоглядних принципів, соціально-політичних, філософських, 

культурологічних поглядів Каменяра, історичних умов, в яких проблема, її 

аспекти постали. 
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Марія Братасюк 

 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЦІЛІСНОГО 

 ІНТЕГРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВЕ  

ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 

1.  Сучасна Україна має провести низку реформ в різних сферах 

суспільного буття. Реформи необхідні не поверхові, а глибинні, вони 

мають заторкнути стереотипи та коди мислення, зумовити нову якість 

мислення, бо мислення, сформоване в попередню епоху і  лише 

забарвлене  вкрапленнями сучасних віянь, не готове до тих якісних 

https://www.volynnews.com/messages/1503/
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перетворень, на які очікує українське суспільство. Це мислення 

раціоцентричне, сформоване класичною наукою. 

В епоху модерну  конструювання раціонального суспільства, 

раціональних законів, раціонального суспільного устрою ґрунтувалося 

на образі людини  як вольової та розумної істоти. Саме модерн  

створював раціоналістичні проекти суспільства майбутнього, формував 

засади суспільної інженерії, здатної без особливих роздумів про 

наслідки,  змінювати,  безмежно перетворювати людину та суспільні 

відносини;  перетворювати у абстракції, схематичне утворення, дуже 

віддалене від життя, право; конструювати модель правової держави, де 

верховенствує закон як абстрактна схема[1]. Гіпертрофований 

позитивізм зумовив, в кінцевому підсумку, раціоцентричне мислення і 

такий же світогляд, в якому немає місця живій людині, схильні до 

схематизму, догматизму, омертвіння живого, знищення 

індивідуального, унікального тощо. 

Це монологічне мислення, за суттю державоцентричне, що 

дуже успішно сприяло утвердженню тоталітаризму, який пережили і 

продовжують лише у іншій формі переживати українці. 

Науковці вважають, що раціоцентризм – це раціоналізм розсудку, який 

все підраховує, розраховує, співставляє, вимірює, відсікає, препаровує, 

на все накладає свої утилітарні форми, які  не сумісні зі смислами і 

цінностями людського буття [2]. Епоха модерну сформувала мислення 

не лише технократичне, позбавлене гуманістичного виміру, але й 

редукціоністське, яке, в кінцевому підсумку зводить все до економізму, 

все вимірює і відображає в економічних категоріях та показниках. Як 

зазначено в Ювілейній доповіді Римського клубу, економізм як форма 

сучасного мислення, не бачить блага поза ринком, зосереджує увагу не 

на благополуччі  людей, а на витратах, що фокусуються у ВВП. Це 

мислення  через ВВП відображає лише швидкість, з якою гроші 

рухаються в економіці, тому не придатне для вирішення глобальних 

проблем  сучасного, уже «не порожнього», а «повного і поділеного 

світу» [3]. Нинішньому світу необхідна політика підтримки та захисту 

слабших та менших, для чого потрібне якісно інше мислення.  

Нинішнє мислення та світогляд, сформовані в умовах  

«порожнього світу», не можуть бути ефективними для вирішення 

проблем «повного» світу. Нинішнє мислення фрагментарне, воно ділить 

світ на елементи-фрагменти, часто не  бачить взаємозв’язків між ними, 

а то й не перейняте взагалі таким пошуком. Завдяки такому мисленню, 

світ постав  розбалансованим, розірваним, фрагментаризованим, 

незатишним, надто антропоцентричним, тому і небезпечним, 
агресивним, недобрим. М. Гайдегер, намагаючись захистити людину від 
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наступу такого  руйнівного мислення, писав, що людина буде беззахисною 

перед ним до того часу, доки « …рішуче не протиставить калькуляції  

осмислююче мислення /…/. Як тільки осмислююче мислення 

пробуджується, воно повинно працювати безперестанку, з будь-якої, 

найменш значної причини  /…/, поскільки воно дає нам можливість 

осмислювати те, що знаходиться під особливою загрозою в атомний вік. А 

саме: закоріненість витворів людини»  [4, с.108–109]. Нині у весь ріст 

постала проблема формування нової якості мислення, мислення, здатного 

ефективно працювати в нинішню добу. 

2. Ми́слення – процес перетворення фактів, інформації, емоцій 

тощо на цілісне й упорядковане знання. Мислення є фундаментальною 

властивістю людини. Виявляється, що кожна епоха для вирішення своїх 

завдань потребує не просто мислення, а мислення певної якості. Сучасна 

Україна дуже відчуває наслідки редукціоністського та фрагментарного 

модерного мислення, яке не лише не вирішує існуючі проблеми, але ще й 

більше загострює їх. Трендом останнього часу стала проблема формування 

критичного мислення (Г. Ліндсей, К. С. Халл, Р. Ф. Томпсон), тобто, 

мислення, здатного бачити недоліки у відображенні дійсності, вирішенні 

існуючих проблем, бачення їх під критичним кутом зору. Критичне 

мислення, зазначає Wikipedia, являє собою перевірку запропонованих 

рішень з метою визначення області їхнього можливого застосування. Проте 

Римський клуб у своїй Ювілейній доповіді наголошує, що нині критичного 

мислення недостатньо. На часі формування мислення цілісного, 

інтегративного, а критичне мислення – це лише одна із його властивостей. 

Цілісне мислення не можна ототожнювати із творчим мисленням, 

формуванням якого теж  переймають нині  українські науковці. Творче 

мислення функціонально покликане  створювати  нові ідеї, а критичне 

зосереджене на виявленні їх недоліків й дефектів. І перший, і другий 

різновиди мислення людині необхідні, вони, взаємодоповнюючи один 

другого, дають можливість людям ефективно давати відповіді на виклики 

буття. Цілісному мисленню має бути властивим і творчість, і критичність, 

динамізм, відкритість новаціям, здатність інтегрувати в єдине ціле всі 

елементи знання про досліджуваний предмет чи процес, комплексність його 

сприйняття тощо.  
Сучасній українській інтелігенції, зокрема, її старшому поколінню, що 

ще є в значній мірі носієм стереотипів та смислів мислення попередньої епохи, 

треба якнайшвидше освоїти цей новий різновид мислення, бо він необхідний 

для вирішення нинішніх кризових українських проблем. Не навчившись 

мислити по-новому, ми, навряд, чи зможемо побудувати іншу, гуманістичну 

Україну. 
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Бекетова А. П., Кречетова В. А. 

 

«ІНТЕЛІГЕНЦІЯ» ТА «ІНТЕЛЕКТУАЛИ»:  
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Проблема співвідношення понять інтелігенції та інтелектуалів 

актуальна насамперед з приводу визначення, хто з них може бути або у 

найближчий час стати духовним наставником, «поводирем», ідеологом 

українського суспільства. 

Мета нашої роботи – порівняти визначення «інтелігенція» та 

«інтелектуали», дізнатися, в яких випадках вони тотожні, а коли суттєво 

відрізняються. 

Почати варто з очевидного – обидва терміни можуть вживатися 

для означення соціального прошарку людей, фахова справа яких хоча б 

частину робочого часу пов'язана з виконанням складних 

інтелектуальних дій, проте повної синонімії у них немає. Їх можна 

протиставити: «інтелігентність – це соціально-культурна сутність, а 

інтелектуальність – соціально-професійні якості людини», або: 

«інтелектуали – люди з видатними природними розумовими 

здібностями, які здатні генерувати нові знання; інтелігенти – люди, які 

є виразниками народної совісті та моралі, які формують соціальні й 

історичні цілі народу, а також зберігають його духовні цінності» [1, с. 

507]. 

Загальновідомо, що термін «інтелігенція» на Заході не набув 

поширення, хоча були наявні неодноразові спроби ввести його у 

вжиток. В англійській мові слово «інтелігенція» одразу ж набуло 

глузливого сенсу, а традиційне для Англії слово «інтелектуали» після 

цього вживається в більш широкому значенні – як «люди, котрі 

використовують свій інтелект для розвитку культури». [1, с. 508] 
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У Франції філософ і політичний діяч К.-А. Сен-Симон (1760–

1825) вживав термін «авангард», у якому з певним застереженням 

можна розуміти «інтелектуалів», для означення «вчених, які своєю 

працею і знаннями сприяють розвиткові суспільства» [1, с. 508]. У 20-х 

рр. 20 ст. французький філософ Ж. Бенда засуджував інтелектуалів 

(слово «інтелігенція» він не вживав) за «готовність обслуговувати 

далеко не найкращі соціальні й політичні процеси та легко зраджувати 

своє основне прикликання – безкорисливо служити істині та 

справедливості» [1, с. 508]. 

Щодо авторства терміну «інтелігенція» у російських та 

українських дослідників немає єдиної думки. Натомість польський 

соціолог А. Ґелла у статті «The Life and Death of the Old Polish 

Intelligentsia» впевнено зазначає, що вперше використав цей термін в 

1844 році польський філософ Кароль Лібольт, в російській літературі 

його використав В. Г. Белінський у 1846 році, а у 1863 року термін вже 

з'явився в польській енциклопедії, на жаль, не наводячи точних 

посилань. Не обмежуючись цими фактами, дослідник аргументує, що 

саме слово має польське походження, оскільки суфікс «-cja»  більш 

характерний для польської мови, проте цілком погоджується зі словами 

літературознавця Вацлава Ледніцького: «Росія та Польща <…> були 

місцем народ-ження цього класу, і їхні мови створили термін 

«intelligentsia»  (inteligencja)» [2, с. 4].  

Головна відмінність між польською і російською інтелігенцією 

тих часів, на думку А. Гелла, в тому, що російська інтелігенція 

формувалась з «індивідуалістів- чужинців» незалежно від їх 

соціального походження, адже вони майже все своє виховання 

отримували у західній культурній традиції, відокремленій від решти 

російського суспільства (навіть якщо здобували освіту без виїзду за 

кордон), натомість всі поляки протягом століть завжди сприймали себе 

як східний рубіж західної цивілізації. Але в ті часи, коли західна 

буржуазія засновувала свої демократичні режими і проходила через 

першу Промислову Революцію (у 1820-1830 роки), після зникнення 

Польщі з карти Європи у 1795 році і її входження до складу Російської 

імперії освічені поляки могли вкладати свої зусилля лише в поглиблене 

навчання. Далі соціолог підкреслює, що, не зважаючи на те, що люди, 

які за своїм родом занять можуть бути віднесені до інтелігенції, жили 

ще навіть у Стародавній Греції та в багатьох інших країнах, тільки в 

Росії і в Польщі того часу вони створили окрему соціальну страту [2, с. 

6], оскільки їх статус був схожий – амбіційні особи з високим рівнем 

освіти, які не мали доступу до реальної влади, проте добре знали у 

теорії, яким має бути суспільство, що і обумовлювало їх революційну 
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активність, спрямовану проти старої спадкоємної земельної, військової 

та чиновної аристократії і нового класу багатіїв-купців. 

Слово «інтелігент» у 1860-х роках регулярно використовує в 

різних друкованих виданнях письменник Д. Боборикін відносно 

прошарку людей, що почали з'являтися в Російській імперії за 20 років 

до того – вихідців з різночинців та декласованих дворян, які жили з 

відносно невисоких доходів від розумової праці, але протягом 1860-

1870-х років у російськомовному середовищі термін «інтелігенція» 

застосовується досить рідко. Лише в другому виданні словника 

В. І. Даля, що вийшло друком 1881 року, зазначається: «інтелігенція – 

розумна, освічена, розумово розвинена частина жителів», натомість 

«інтелектуальний» подається як протиставлення до «плотський, 

тілесний, почуттєвий». Слова «інтелігенція та «інтелектуальний» у 

цьому виданні знаходяться в межах однієї статті, хоча легко могли бути 

розділені на дві окремі без зміни порядку розташування, адже наступне 

слово – «інтендант» (рис. 1) [3, c. 44]. 

 
Рисунок 1. «Интелигенція» у словнику В. І. Даля [3, c. 44] 

Зазначимо також, що слово «інтелігент» у цьому словнику 

відсутнє, натомість є забуте нині схоже слово з польської мови 

«інсургент» – повстанець проти уряду.  

Ще в першій чверті ХІХ ст. філософ О. І. Галич у книзі «Опыт 

философского словаря» дав визначення інтелігенції як «розумного 

духу» [цит. 4, с. 227–228], співзвучне гегелівській традиції західної 

філософської думки, що не можна вважати введенням цього терміну для 

означення певної соціальної групи.  

До кінця ХІХ ст. слова «освічена людина» й «інтелігент» у 

тогочасному розумінні були синонімами [4, с. 228], проте станом на 

початок ХХ ст. під інтелігентами починають розуміти не просто 

освічених людей, але й носіїв певних етичних характеристик, шукачів 

справедливості та захисників інтересів народу. Причому таке розуміння 

стало настільки природним для того часу, що у виданій 1909 року в 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Riznochyntsi
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Москві збірці «Віхи», присвяченій розгляду історії та сучасності 

Російської імперії крізь призму феномену інтелігенції, не 

формулювалось визначення самого її поняття, оскільки автори мали 

усталене уявлення про цей феномен в цілому і зосереджували увагу на 

певних аспектах – взаємодії з релігією, правосвідомістю, виокремленню 

інтелігенції як чогось духовно особливого серед маси простих 

освічених людей [5, с. 49]. 

Визначальною для нашого дослідження цитатою з цієї збірки 

буде використане одним з її авторів С. М. Булгаковим словосполучення 

«героїчний інтелігент», важливою ознакою якого є «його мрія – бути 

рятівником людства або, принаймні, усього російського народу» [6, 

с. 57]. Отже, підкреслимо: мрія, а не реальні дії. 

Відомий вчений-економіст М. І. Туган-Барановський у нарисі, 

який вийшов у 1910 році у збірці «антивіхівської» спрямованості 

«Інтелігенція в Росії», пише про фундаментальні особливості 

суспільного середовища Російської імперії, які унеможливлюють 

виникнення інтелігенції з «освіченого класу» західних держав, 

виходячи з суттєвих відмінностей економічних укладів. На його думку, 

російська інтелігенціябула б неможлива без освіти 

західноєвропейського (невізантійського, нецерковного) зразка, яку 

започаткував ще Петро I [7, с. 420]. Але протягом XVIII і на початку 

XIX століття таку освіту здобували у переважній більшості лише 

дворяни, які залишались правлячим класом (згадаємо хоча б 

пушкінський Ліцей, всі учні якого були дворянськими синами), і тільки 

в середині XIX століття така освіта стала більш масовою і доступною 

«різночинцям» – вихідцям з усіх верств народу. 

В контексті роздумів соціолога Г. С. Померанца до 1914-го 

року європейці визначали інтелігенцію особливим притаманним лише 

Росії явищем, адже «Intelligenza» у словнику Вебстера пояснювалося як 

«російські інтелектуали, зазвичай в опозиції до уряду» [цит. 5, с. 49]. 

Вже згадуваний вище А. Ґелла вважає інтелігенцію соціоісторичним 

феноменом Східної Європи, чим пояснює захоплене ставлення західних 

дослідників до цього поняття [2, с. 1].  

З часом предметом дискусій стає різниця між поняттями 

«інтелектуал» та «інтелігент». Польський соціолог Томаш Зарицький 

уважає, що «інтелектуалів можна розглядати як соціальну групу, 

репрезентовану в більшості суспільств, тоді як інтелігенцію зазвичай 

можна визначити як автономний соціальний клас, притаманний тільки 

деяким націям» [цит. 5, с. 50]. Цікавим для нас є бачення різниці між 

інтелігентом та інтелектуалом, яке пропонує соціолог Г. С. Померанц: 

інтелігент  – «носій кризи всередині, для якого його власне буття 
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викликає сумніви, стає проблемою», інтелектуал – «носій культури в її 

спокійному стані, який не сумнівається у своїй позиції людини, що 

покликана пояснити те, що існує і що само по собі немовбито достатньо 

міцне» [цит. 5, с. 50]. 

Отже, завершимо наше дослідження такими висновками.  

1. Соціальна група «інтелігенція» є специфічним явищем для Російської 

імперії (і держав, що виникли після її розпаду), оскільки в ній від 

середини XIX ст. все зростаюча кількість людей здобувала ґрунтовну 

освіту західноєвропейського зразка, але після цього не отримувала 

можливості відповідної самореалізації, що призводило їх до постійних 

внутрішніх проблем і сумнівів. 

2. Соціальна група «інтелектуали» присутня в усіх країнах вже з давніх 

часів, кількість її представників постійно зростає, вони є органічною 

частиною суспільства, виконують функції розумової праці в рамках 

своїх професійних обов’язків. 

3. Інтелігент – це людина сумнівів, мрій і сподівань, інтелектуал – 

людина розумових дій. Поки інтелігент розмірковує про зміни, 

інтелектуал змінює світ. Кожна людина за умов достатньої освіти або 

самоосвіти може стати як інтелігентом, так і інтелектуалом, або не 

входити до жодної з цих груп. 

4. Головною спільною характеристикою інтелігентів та інтелектуалів є 

високий рівень розумових здібностей, основною відмінністю – 

наявність або відсутність дій. 
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Володимир Будз 

 

АНТРОПОЛОГІЧНА ТА АКСІОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ 

ФЕНОМЕНУ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В  
СУСПІЛЬНІЙ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 
Феномен інтелігенції не слід сприймати спрощено переважно в 

мерітократичному контексті як «кращих» представників нації, (бо це 

швидше еліта нації). Її також не слід розуміти тільки у значенні 

морально-принципових, поважних, вихованих і шанованих 

суспільством людей, які ведуть вишуканий морально-естетичний стиль 

життя, бо як зазначають дослідники, «…сам термін «інтелігенція» в 

Україні має виразно поважний, шановний відтінок» [1, с. 63]. Таке 

розуміння може хибно орієнтувати тільки на моральний чи естетичний 

вимір феномену інтелігенції та відволікати її від справжнього 

сутнісного змісту. Насправді ж сутнісній зміст інтелігенції в 

антропологічному сенсі – це творчість, продукування інноваційних 

ідей, концептів, теорій, власне духовна активність. Аксіологічна 

сутність інтелігенції полягає у створенні істинних, ефективно-

технологічних, гуманних принципів, демократичних та толерантних 

ідей, які б були основою історії і культури народу. 

З точки зору А. Бичко та І. Бичко, «у творенні культури будь-

якого народу провідну роль відіграє інтелігенція. Вона ж є і 

визначальним духовним чинником у формуванні і розвої української 

самосвідомості народу» [1, с. 5]. Але якщо згадати історичні факти про 

свідоме фізичне винищення української інтелігенції за часів радянської 

влади, репресії, обмеження фізичної свободи та свободи творчості, 

http://skhid.kubg.edu.ua/article/download/108124/103328


Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

38 

заборони творчості на рідній мові, то ці факти стали підґрунтям того, 

що сучасна українська інтелігенція перебуває в інтелектуальній 

стагнації, тобто не виконує свою антропологічну та аксіологічну 

сутність і призначення. Цей висновок випливає з того, що в 

самоорганізації українського суспільства провідну роль займає не 

університет та церква (наукова та релігійна інтелігенція, яка живе на 

основі інтелекту), а бізнесмени, політики (які живуть на основі 

домовленостей та розподілу ресурсів (часто корупційних)), що є 

індикатором меркантилізму та масовості українського менталітету, 

який зосереджений на матеріальних цінностях (цінностях виживання).  

Така ситуація має історичне підґрунтя, оскільки в радянський 

період української історії українське суспільство було позбавлене 

власної, національно спрямованої університетської та релігійної 

інтелігенції як його вагомої складової. Вона була або повністю 

репресована (зокрема релігійна інтелігенція), або замінена в 

українському суспільстві симулякром інтелігенції, яка мала партійну та 

ідеологічну упередженість щодо самого існування феномену 

українства. Такий симулякр інтелігенції мав мотивом своєї діяльності 

страх перед радянською владою, а звідси сформувалися конформізм та 

корупція, які були інструментами негативної оцінки та інтерпретації 

українства, української культури, мови, яку розмаїтими засобами на 

догоду радянській владі намагалися асимілювати, власне знищити ідею 

українства. В такому аспекті «…щоб знищити народ, достатньо 

знищити його культуру, яка ідентифікує його у часі, а знищення 

культури – це втрата коренів, витоків…» [2, с. 50]. При цьому слід 

зазначити, що мова – це фундаментальна складова культури народу, яку 

намагалися усунути розмаїтими засобами (в тому числі геноцидом) в 

російський (1654–1917) та радянський (1922–1991) періоди української 

історії. В цьому аспекті показовими є ідеї донеччанина Олексія Тихого, 

який ще в 1972 році констатував, що в Донецькій області «…всі театри 

російські і за мовою і духом… Корінне… населення зовсім позбавлене 

мистецького життя. Палаци культури, клуби, палаци піонерів теж 

уникають української тематики і мови. Є велика мережа кінотеатрів, але 

в жодному з них не демонструється жоден фільм українською мовою. 

Мова телепередач та радіо в області також на 80–90 % російська. В 

науково-дослідних установах, вузах, технікумах, державних установах, 

на підприємствах та залізницях також зреклися української мови 

повністю чи майже повністю. Школи – основні заклади формування 

громадян у виробничому, культурному і патріотичному плані. А… 

українських шкіл зовсім немає. Всі дитячі садки та ясла… російські» [3, 

с. 12–13]. На його думку, «…зі знищенням мови знищуються всі 
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культурні надбання народу, потенціальні уми, таланти, генії. І хто оцінить 

втрати народу за століття історії в результаті гальмування розвитку 

мови?» [3, с. 15]. Можна з високою вірогідністю припустити, що ці 

думки О.Тихого про культурну ситуацію в Донецькій області в 

радянський період української історії є справедливими і для інших 

областей України, зокрема Донбасу та Криму. Його ідеї стали 

пророчими, оскільки українці, як корінне населення Донбасу та Криму 

асимілювалось з російськими культурними традиціями саме через 

індиферентне ставлення до рідної мови та культури, а це стало одним із 

факторів сепаратизму.   

Частина сучасної української інтелігенції, на жаль ще до цього 

часу має рудименти радянської ідеології, ідеї ностальгії за радянським 

минулим, власне нерадянську інтернаціональну ментальність з її 

акцентом на індиферентність стосовно української мови, історії, 

національних цінностей. Такий ментальний стан речей свідчить про 

відсутність універсальної української національної ідеї, яка ще 

перебуває у процесі творення, а це «…є небезпечним для подальшого 

існування України, оскільки надто впливовими є проросійські настрої» 

[4, с. 21].  

З іншого боку такий ментальний стан речей в частини 

української інтелігенції в сучасних умовах вже став сприятливим 

підґрунтям для російської експансії та анексії Криму, окупації частини 

Донбасу в 2014 році. Зокрема, деякі представники української 

інтелігенції в цих регіонах, маючи неорадянську ментальність, не 

чинили спротиву російській агресії. Неорадянська ментальність 

частини української інтелігенції стала підґрунтям для саботажу 

українських національних цінностей та інтересів, колобароціонізму та 

поширення ментальності «русского мира» з його ідеями заперечення 

аксіологічної, культурної та історичної значущості українства.  

В такому аспекті сучасна українська інтелігенція 

(університетська та релігійна (тим більше, що автокефальність ПЦУ 

відновила тільки в 2019 р.)), в якій її аксіологічна сутність була б 

зосереджена переважно на українстві та українських культурних 

цінностях тільки перебуває у процесі формування. В той же час, 

приймаючи участь у формуванні української інтелігенції, слід 

розвивати розуміння антропологічної суті інтелігенції в першу чергу 

як інтелектуальної верстви того чи іншого суспільства, яка живе на 

основі власного інтелекту. Виходячи з визначення інтелігенції, 

антропологічною сутністю якого є розуміння феномену інтелігенції як 

креативного центру та систематизатора суспільно-значущих ідей, 

можна інтерпретувати розмаїті аксіологічні параметри того чи іншого 
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суспільства, оскільки відповідно до «якості інтелігенції» (власне 

«якості суспільного інтелекту», або від «якості університету і церкви») 

корегується й «якість» того чи іншого суспільства. Саме інтелігенція, 

закладає аксіологічні параметри самоорганізації того чи іншого 

суспільства своїми інтелектуальними здобутками в різних галузях 

суспільного життя.  

В такому аспекті аксіологічна якість сукупних суспільних знань 

(які створює інтелігенція), їх істинність та ефективність, інноваційність, 

відсутність заблуджень і упереджень, їх гуманність і демократичність є 

фундаментальним підґрунтям для успішної самоорганізації суспільства. 

Звідси, якщо суспільство відчуває проблеми і труднощі у своєму 

розвитку, то відповідно йому «бракує» ідей, які б вирішили його 

проблеми, а це, в свою чергу свідчить про: 1) або недостатню творчу 

активність інтелігенції того чи іншого суспільства (тобто неможливість 

реалізації її антропологічної сутності), 2) або ж про те, що інтелігенція 

захоплюється інтерпретацією та поклонінням ідеям, які створили 

представники інтелігенції інших народів (тобто залежність її 

аксіологічної сутності від інших ментальних центрів). Зокрема українці 

досить часто «…намагаються «наслідувати» зразки 

західноєвропейських… процесів, не звертаючи особливої уваги на 

потребу пошуку власних економічних, політичних, соціальних моделей 

розвитку суспільства» [5, с. 19]. 

Суспільство в цілому має тенденцію наслідувати 

інтелігенцію, принаймні в тих ідеях та оцінках, які продукуються та 

висловлюються нею. Тому формування, наприклад, суспільної думки, 

морального і правового середовища інтерсуб’єктивних взаємодій, а в 

цілому – ментальності суспільства відбувається під інтелектуально-

аксіологічним «натиском» інтелігенції, яка створює норми і принципи 

такої взаємодії, обґрунтовуючи їх у своїх творчих здобутках. При цьому 

«ментальність (як єдність раціонального та ірраціонального) перебуває 

в основі творення системи суспільно-політичних, релігійних, 

філософських ідей, способів суспільної взаємодії та життєдіяльності, а 

звідси в основі суспільної самоорганізації…» [5, с. 9]. Звідси від 

аксіологічної «якості» національної ментальності, яка «наповнюється» 

ідеями, які створені інтелігенцією залежить напрями самоорганізації 

суспільства. 

Виходячи з таких міркувань, інтелігенція, поширюючи та 

підтримуючи ті чи інші ідеї, має вагомі інструментальні ресурси впливу 

на масову свідомість через її антропологічну суть – процеси творчості у 

різних галузях науки, культури та мистецтва, через процеси соціалізації, 

виховання, навчання, процеси інтерпретації у ЗМІ теперішніх 
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суспільних подій чи історичних явищ. Саме інтелігенція відіграє роль 

суспільного «тлумача» подій та «експерта» з оцінки та якості 

суспільних явищ. 

Суспільство в такому аспекті – це дзеркальне відображення 

його інтелігенції, або ж дзеркальне відображення його сукупних ідей, 

які проявляються на різних рівнях. В цьому аспекті зростає роль 

відповідальності інтелігенції за ті події, які відбуваються житті 

громадян, бо саме інтелігенція, реалізуючи свою антропологічну 

сутність, творить ідеї, які стають аксіологічними нормами і принципами 

взаємодій у суспільстві. Власне інтелігенція є відповідальна за ті 

домінуючі ідеї та ідеології, які поширюються в суспільстві, бо саме вони 

стають основою для ментальності, для творення морального та 

аксіологічного підґрунтя суспільної самоорганізації. 

Інтелігенція створює «інтелектуальні технології» 

філософського, морально-правового, аксіологічного, наукового, 

технічно-технологічного наслідування у суспільстві. Тому від 

антропологічної суті інтелігенції, власне її інтелектуальної активності 

залежить «якість суспільного буття» в різних сферах – економічній, 

політичній, правовій, соціальній, бо самоорганізація та розвиток того чи 

іншого суспільства залежить від філософських, релігійних, наукових, 

правових, технологічних ідей, які в цілому створюють аксіологічні 

пріоритети суспільної самоорганізації. 
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Оксана Булгакова 

 

ВІДНОСИНИ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ УКРАЇНИ З  

ОРГАНАМИ ВЛАДИ У ЧАСИ ХРУЩОВСЬКОЇ ВІДЛИГИ 

 
Радянський Союз був державою тоталітарного типу. Влада 

контролювала всі сфери життя, втручаючись навіть у сімейні стосунки. 

Інтелігенція радянської України (наприклад, художники) була залежна 

від влади, адже працювала на державу. Контроль над людьми творчих 

професій відбувався через членство у Компартії, творчих спілках, 

подальше залучення їх до відповідальних проектів. Робота науково-

педагогічної інтелігенції мала постійний календарний характер і не 

залежала від конкретних ситуативних завдань. Навчання було 

стабільним державним замовленням. Характер праці і розмір зарплати 

кожного викладача залежали від спеціальності, кваліфікації спеціаліста 

та конкретного вишу. Діяльність професорсько-викладацьких кадрів, 

зважаючи на публічність, багато в чому залежала від лояльності до 

Компартії. Висока увага влади до працівників вищої школи 

пояснюється ще й тим, що саме вони фактично були творцями кадрів 

усієї радянської інтелігенції, адже більшість або вся інтелігенція 

здобувала освіту. 

У державі тоталітарного типу соціальна і професійна 

перспектива кожного індивіда була можлива лише за умов політичної 

лояльності. Політична свідомість викладачів оцінювалася за обсягом 

вірнопідданських згадок Компартії та радянської влади загалом. Якщо 

ступінь лояльності викладачів можна було оцінити за змістом їхніх 

публікацій, то кількість здравниць на адресу влади під час лекцій можна 

було визначити за її стенограмою. Лекції викладачів стенографувалися 

двічі на рік.  

Робота викладачів проходила у тісному контакті з владою – 

партійними та радянськими органами, КДБ, адже вся освіта в СРСР була 

одержавлена. Усі вони впливали на роботу науково-педагогічної 

інтелігенції. Партійні органи слідкували за дотриманням викладачем 

ідеологічної лінії, глорифікацією Компартії. Ради депутатів трудящих 

та виконавчі органи дбали про організацію навчального процесу, 
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опікувалися матеріальними проблемами. Спецслужба здійснювала 

таємний нагляд за поведінкою та настроями викладачів. Бути на боці 

викладачів, захищати їхні інтереси мусили профспілки. Наприклад, 

вирішувати трудові спори. Проте в Радянській державі профспілки були 

одержавленими і не складали самостійної сили, здатної протистояти 

партії й виконувати свої функції. 

Найбільшу повагу викладачі мусили демонструвати ЦК КПРС, 

потім на другому місці перебував Радянський уряд, далі ЦК КПУ і 

нарешті Уряд Радянської України. Саме у такій послідовності міністр 

ВССО Ю. Даденков у лютому 1962 р. перелічував органи влади у 

заключній частині свого виступу на представницькій освітянській 

республіканській нараді. Навіть МВССО у 1963 р. погоджувало поділ 

кафедр марксизму-ленінізму низки вишів у ЦК Компартії, хоча питання 

внутрішньої структури вишів перебувало в компетенції саме 

міністерства. Іноді дякували у наступному порядку: «партійним, 

радянським і господарським органам». Тут відсутня згадка спецслужби, 

проте лояльність до неї слід було засвідчувати справами і поведінкою, 

а не словами. На місцях роботою вишів мусили опікуватися обкоми 

Компартії. Нарешті, партійний комітет кожного вишу виступав 

субцентром влади, що також міг впливати на діяльність викладачів. 

Розглядаючи стосунки органів влади та вишів зазначеного 

періоду необхідно ураховувати суспільно-політичний контекст. Після 

ХХ з’їзду КПРС відбувалося посилення влади М. Хрущова, схильного 

до справжнього реформування. В освітній сфері це обернулося 

укрупненням вишів, переведенням їх до інших міст, 

закриттям/відкриттям факультетів тощо.  

Головною дійовою особою в виші був директор чи ректор. Це 

був керівник, поставлений для виконання завдань влади перед 

навчальними закладами. З іншого боку, він мав відстоювати інтереси 

своїх підлеглих перед владою. Щоправда, за поганих умов загалом він 

не міг нічого добитися і залишався безсилим.  

Спочатку влада мусила рахуватися з існуванням практики 

сумісництва, адже існував дефіцит кваліфікованих кадрів. У 1956 р. 

влада забороняла сумісництво, яке могло шкодити сумлінному 

виконанню обов’язків на кожній роботі. Додатково працювати можна 

було за окремим дозволом.  

У 1964 р. постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 

20 лютого дозволялося сумісництво і для науково-педагогічної 

інтелігенції. ЦК КПУ і Рада міністрів УРСР прийняли таку ж постанову 

18 травня 1964 р. Вона спрямовувалася на тіснішу інтеграцію та 

розвиток співпраці висококваліфікованих кадрів вишів та виробничих 
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колективів. Відтепер викладачі могли долучатися до роботи в 

лабораторіях підприємств, дослідно-експериментальних, проектно-

конструкторських, наукових та інших організацій. Однак таке 

сумісництво дозволялося не всім без винятку викладачам, а лише 

певним спеціальностям, що були пов’язані з розвитком хімії, хімічного 

машинобудування, приладобудування, радіоелектроніки, 

електротехніки і сільського господарства. Воно дозволялося лише по 

одній посаді за взаємною згодою керівників. При цьому вони 

отримували лише 50% зарплати суміщеної посади. У будь-якому разі, 

це було на користь інтелігенції, яка могла отримувати додатковий 

заробіток, проте мусила бути лояльною, оскільки для цього треба було 

отримати відповідний дозвіл. 

Проявом свідчення турботи влади про науково-педагогічну 

інтелігенцію та вишу школу загалом можна вважати різноманітні 

нагороди. Вони вручалися з нагоди круглих дат, ювілеїв, за певні 

досягнення. У цій справі можна побачити чітку вказівку на 

пріоритетність лояльності до парторганів у характері звернень 

керівників вишів.  

Старанність і сумлінність при виконанні своєї роботи 

викладачем могли винагороджуватися не лише морально або 

символічно (грамоти, відзнаки), а могли сприяти кар’єрному зростанню.  

Викладачі вищої школи могли бути джерелом комплектування 

номенклатури за умови походження з трудової сім’ї, добрих анкетних 

даних, політичної лояльності тощо. 

Стосунки викладачів вишів з владою були різними, проте вони 

обидвоє були зацікавлені в співробітництві, в нормальних відносинах 

один з одним. За безумовного домінування партійних органів науково-

педагогічна інтелігенція не була абсолютно безправним підлеглим, вона 

мала деякі права разом з обов’язками. Владі була потрібна наукова та 

експертна допомога інтелігенції.  

У радянській державі велику увагу завжди приділялося групі 

наук, що відігравали важливу роль легітимації компартійної влади. До 

них слід віднести історію, філософію, економіку. Кафедри суспільних 

наук різних вишів (марксизму-ленінізму, політичної економії та 

філософії) виступали знаряддям ідеологічного виховання та контролю 

не лише студентів, але й всього вишу. Від них цього вимагали різні 

партійні постанови.  

Все ж, стосунки викладачів з владою налагоджувались на 

нерівноправній основі, адже органи партійної влади могли вплинути на 

працевлаштування. Саме тому звільнені (неправомірно, на їхню думку) 

викладачі апелювали зі скаргами або каяттям у першу чергу в партійні 
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комітети. Органи державної влади розпоряджалися ресурсами, зокрема, 

квартирами, відтак, науково-педагогічна інтелігенція була у підлеглому 

становищі. Органи регіональної виконавчої влади, будучи самі 

неспроможні забезпечити виконання рішень, перекладали їх на плечі 

ректорів. 

Специфічною владою була наділена радянська спецслужба, 

адже діяла як за законом, так і поза ним. КДБ небезпідставно вважав, 

що антирадянські сили завжди підвищену увагу проявляли до молоді та 

інтелігенції, які розглядалися як привабливе середовище для 

поширення впливів «українських буржуазних націоналістів». 

Спецслужба не випускала зі свого поля зору викладачів, проте робота в 

вишах проводилася по-різному.  

Отже, нарівні з іншими соціальними та професійними групами 

вишівське середовище цікавило КДБ. Адже викладачі могли 

розповсюджувати потрібну, хвалебну інформацію про владу, але й 

могли критикувати її. Тому цілком закономірно, що серед таємних 

інформаторів або об’єктів розробки перебували й представники 

науково-педагогічної інтелігенції.  

Зворотним боком співробітництва з КДБ могла бути не лише 

моральна винагорода, але й інші переваги. До таких ми відносимо, 

наприклад, участь викладачів вищої школи у міжнародних форумах, 

конгресах. Не правилом, а скоріше винятком, була така участь науково-

педагогічної інтелігенції у міжнародних конгресах.  

Таким чином, стосунки влади та викладачів вишів були різні за 

характером. Влада контролювала все життя, науково-педагогічну 

діяльність, життя викладачів. Перш за все вона вимагала лояльність, 

тобто політичної вірності, винагороджуючи слухняних. Натомість 

незалежні чи критично настроєні викладачі перебували в зоні ризику і 

могли втратити роботу. Більшість з науково-педагогічної інтелігенції 

складало покоління, що виросло вже в Радянському Союзі, тобто вони 

були відданими комуністичній системі. Попри високу увагу КДБ до 

викладачів вищої школи, спецслужба не виявляла якихось 

антидержавних організацій викладачів. Вони були членами 

дисидентського руху у невеликій кількості. 

У свою чергу, викладачі підкорялися владі як свідомо так і 

примусово. Вони ставилися до влади по різному. Більшість поділяли 

комуністичні ідеали. В умовах, коли М. Хрущов розкритикував 

Й. Сталіна та дозволялося говорити про деякі проблеми, інтелігенція 

вірила партії. Також покращувався життєвий рівень населення, що 

додавало авторитету радянській владі. Водночас існували й такі 

викладачі, які досягли певного наукового статусу (професори, доктори 
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наук), які могли саботувати виконання різних ненаукових доручень під 

різними приводами. Тобто певна свобода дій для деяких викладачів все 

ж була. З огляду на дефіцит кадрів влада була безсила повністю 

контролювати викладачів. 

Як влада, так і науково-педагогічна інтелігенція були 

зацікавлені один в одному. Від влади залежало становище інтелігенції, 

а від інтелігенції залежало виховання кадрів та прищеплення їм 

лояльності до режиму, відтак вони прагнули співіснувати мирно за 

домінуючої ролі влади. 

 

 

 

Лідія Газнюк, Світлана Червона 

 

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ: ІНТЕЛЕКТ І МОРАЛЬ 

 

Основний шлях вирішення проблем індустріально-

інформаційного суспільства – це довгострокова стратегія масового 

просвітництва. Призначення такого просвітництва розкривається в 

посиленні освіченості, культури і політичної освіти широких мас 

населення. Основні надії прогресу і гуманізації суспільства позв’язують 

з розширенням просвітницької, освітньої і реформістської діяльності. 

Сучасне постіндустріальне суспільство постає втіленням «технічної 

раціональності», а технічна і наукова раціональність обумовлюють 

раціональність політичну. Не застосування техніки, а техніка, де все 

розраховано і науково осмислено, сама по собі є пануванням над 

людиною і природою. Визначені цілі та інтереси панування не є лише 

«додатковими» і нав’язаними технікою ззовні: вони входять у 

конструкцію самого технічного апарату; техніка є історично суспільним 

проектом, у якому проектується те, що суспільство і панівні інтереси 

мають намір робити з людьми і речами. «Подібна мета панування є 

«матеріалом» і в цьому відношенні належить до форми самого науково-

технічного розуму» [5, с. 49-50]. Значний потенціал та силу, що здатні 

реалізувати програму політичного просвітництва, Ю. Габермас вбачає у 

молодих «інтелектуалах». На противагу неоднозначній силі науки і 

технології він висуває «демократичну альтернативу», яка має всупереч 

невідворотному тиску «технологічної раціональності», що закріпачує 

соціум, розвивати демократизацію «процесів прийняття і здійснення 

рішень». Викладаючи свою парадигму «емансипації людського роду», 

Ю. Габермас наголошує на важливості коректного співвідношення 

науково-технологічних спроможностей і ціннісно-культурних 
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орієнтацій, науки і політики, відродження єдності знання та соціальної 

мотивації, розуму і вчинків. Великі надії в справі емансипації сучасного 

суспільства він покладає, зокрема, на науково-технічну інтелігенцію та 

інтелектуалізовану морально-ціннісну політичну еліту. 

Зміст «стратегії масового просвітництва» міститься в 

протистоянні «проти деінтелектуалізації, декультуризації та 

деполітизації громадськості». Ця аксіологічна «стратегія» повинна бути 

орієнтованою в першу чергу проти владних інструментів маніпуляції, 

що або зводять громадянську свідомість в приватну сферу, або 

спрямовують усі її афекти в русло політичних суджень правлячих кіл. 

Водночас, слід застерегти, що політична освіта передбачає «дискусійне 

з’ясування протиріч» у межах діючих демократичних інститутів [4, с. 

43]. І. Валерстайн у цьому контексті наголошував на продовженні 

процесу трансформації «ліберальної правової держави у соціально-

державну демократію, основою якої є громадянська суспільна дія та 

ціннісно-конституційні норми» [2, c. 301].  

Сьогодні наявність високого інтелекту стала провідною 

вимогою суспільства до сучасної політичної еліти; це є важливим в 

демократичних суспільствах із розвиненою правовою державою і 

розвинутим громадянським суспільством. У процесі суспільного 

розвитку та державотворення відбувається своєрідна «ротація» еліти, 

змінюються елітарні групи, які відіграють провідну суспільно-

політичну роль і впливають на інтелектуальну та моральну складову 

політичної еліти. Процес історичного розвитку свідчить про те, що еліта 

може формуватися з різних класів і страт суспільства, а не лише 

обмежуватися верхніми його шарами. Якість еліти перш за все 

визначають її духовний стрижень, відповідальність за суспільний 

добробут, просвітництво та моральність народу. Основне призначення 

еліти полягає у формуванні громадянської свідомості та національної 

ідентичності населення. В умовах трансформаційного суспільства 

особливу увагу необхідно приділяти проблемі освіти. У 

постіндустріальному інформаційному суспільстві освіта стає могутнім 

чинником духовного контролю особистості і управління нею. Вона не 

тільки не поступається, але і починає перевершувати інші ідеологічні 

механізми індустріального суспільств за об’ємом і ефективністю впливу 

на особу. Демократизація викликала значне підвищення мобільності 

соціальних структур, збільшується вертикальна мобільність населення. 

Ринковий індивідуалізм як основа підприємницької активності і 

особистого самоствердження зазнає значних змін. Кожна людина має 

можливість наблизитися до елітарної групи, завдячуючи власному 

розуму та старанності. Водночас, існує феномен «скляного даху», який 
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позначає, що для представників середнього класу існують суттєві 

проблеми з можливістю отримати деякі посади. Це не значить, що 

отримати ці посади неможливо за визначенням, але це означає звуження 

загальної ідеї та загального принципу. Отже, освіта політичної еліти 

орієнтується на виявлення й пробудження обдарованості. В ідеях, 

деклараціях, інструкціях і інших директивних документах та цілях 

освіти підкреслюється, що «загальна культура» і формування інтелекту 

– це основа і мета освіти. Разом з тим, кожна країна створює власну 

модель підготовки майбутньої політичної еліти. Якість політичної еліти 

обумовлена й тим, «як відбирають та виховують майбутніх політичних 

лідерів» [1]. Важливими чинниками формування політичної еліти є 

якість освіти, досвід громадської чи політичної діяльності, зв’язки із 

економічною елітою. Суттєвим є такий чинник як належність до 

«політичних династій» та «політичної аристократії».  

Проблему відчуження політичної еліти часто пов’язують із 

зміною її мотивації та цінностей від ставлення до політики як до 

«служінню нації» до політики як інструменту власного збагачення у 

значної частини нових лідерів; посилення зв’язків політиків з 

фінансовими елітами» [1]. Причиною може бути і те, що влада не знає 

проблем реального життя. В процесі професійної підготовки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування акцентується 

увага на формуванні та розвитку у слухачів таких рис як 

компетентність, творчість, ініціативність керівних кадрів, здатних 

прискорити суспільні реформи та сприяти подальшому розвитку 

держави і громадянського суспільства.  

Дослідження мотивів представників управлінської еліти 

показують, що провідними мотивами є суспільно доцільні. Також 

визначаються «орієнтація на високопродуктивну й творчу працю». 

Водночас дослідники фіксують й «претензії на різні привілеї замість 

турботи про зміцнення державності й відповідального ставлення до 

народного надбання»; «орієнтація на пошану інших людей»; 

«професіоналізм і важливість мотиву самореалізації внутрішніх 

здібностей»; «гідний рівень власного життя найважливіший мотив 

чесної праці і самовіддачі» [3, с. 142]. Природно, є можливість 

ефективно впливати на інстинкти або ж створювати ефект емоційної 

неврівноваженості, невротичної напруги, тим самим викликаючи 

швидкоплинний стан національної пасіонарності, який об’єднає людей 

навколо певної ідеї. Але стан піднесення біологічно є швидкоплинним і 

тимчасовим, а на зміну йому обов’язково йде апатія, психічний занепад 

і соціальна пасивність.  
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Демократія, як політичне втілення соціальної волі, передбачає 

якнайширше залучення народних мас у вирішення суспільно політичних 

завдань, а також взаємозалежність людини і суспільства у формуванні 

політичних цінностей та політичної культури. Демократія передбачає, що 

свобода як індивіда, так і соціуму забезпечується ефективно, поки вона не 

заперечує і не заважає реалізації свободи інших членів соціуму. В той же 

час свобода, що не втілюється у солідарності та усвідомленні 

взаємозалежності добробуту кожного від добробуту іншого, зрештою 

трансформується в негативне і неконструктивне явище індивідуального 

егоїзму, тотального панування споживацького індивідуально--приватного 

інтересу над соціальним благом. Абстрактна національна ідея, позбавлена 

конкретних рис, важливих кожному члени громадянської спільності, не є 

ефективним засобом єднання суспільства у довготривалій перспективі. 

Коли ж така ідея привноситься скомпрометованою елітою, то вона ще й 

зустрічає певне відторгнення.  

Варто відзначити важливість сформованих цінностей політичної 

культури-гідності і права. Руйнування людської гідності або її збереження 

залежить як від умов спільного буття, в яке занурена людина, так і від 

самого індивіда. Свобода, яка не підтримується солідарністю, 

усвідомленням обумовленості добробуту кожного тими ж благами для 

іншого, зрештою трансформується на руйнівний феномен індивідуалізму, 

егоїзму, тотального панування нічим не обмеженого індивідуального 

споживацького інтересу над спільним благом. Демократія реалізується 

через ситуацію компромісу, що відбувається між окремими індивідами, 

суспільними групами, у відносинах соціуму та індивіда. Толерантність, 

спільна взаємоповага та взаємодопомога надають можливість запобігти 

протистоянню як в міжособистісних відносинах, так і в суспільстві.  

Сутністю солідарності є пошук об’єднуючої основи суспільства. 

Вона має бути основою, яка об’єднує все суспільство, а не окремий клас, 

партію чи групу, і не перетворюватися у кланову корпоративність. 

Політична еліта є творцем духовних цінностей, виразником національних 

інтересів і загального блага держави. Вона має усвідомлювати власну роль 

в історії розбудови нації і держави. Це потребує якісної системи політичної 

і громадянської освіти, що може сприяти появі лідерів, здатних визначити і 

реалізувати державотворчі цінності й цілі. Потреба та значимість таких осіб 

загострюється у кризові періоди розвитку суспільства, коли вкрай 

необхідними стають розум, відповідальність, воля, рішучість, 

професіоналізм і компетентність. 
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Василь Грудницький 

 

РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ  
УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 
На сьогоднішній день очевидним є те, що вплив інтелігенції на 

розвиток основних інститутів суспільства та держави є одним із 

вирішальних. Наявність такого суспільного прошарку особливо 

важливою є у періоди соціально-культурних трансформацій, періоди 

економічних та політичних перетворень, оскільки інтелігенція може 

слугувати своєрідним пасіонарним ядром для вироблення стратегічного 

курсу розвитку суспільства та забезпечення його реалізації, що є 

особливо актуальним у контексті проголошеного європейського 

вектору розвитку України. 

Інтелігенція як специфічне соціальне явище уособлює певну 

категорію людей, які можуть виступати в якості «опікунів» 

загальнолюдських цінностей та національно-культурних особливостей 

різних народів, вона покликана виконувати свідому роль у формуванні, 

збереженні та передачі як національних цінностей, традицій, так і 

загальнолюдських.  

Варто зазначити, що інтелігенція є об’єктом філософських, 

історичних, соціологічних, політологічних, етичних та інших наукових 

досліджень. Виходячи із множини позицій щодо розкриття змісту та 

характеристики інтелігенції дане поняття ніколи не мало однозначного 

визначення. Наприклад, у політологічному енциклопедичному 

словнику інтелігенція визначається як соціальний прошарок 

суспільства, професійно зайнятий розумовою (здебільшого складною, 

висококваліфікованою, творчою) працею, розвитком та поширенням 

культури у суспільстві. Особливостями інтелігенції названа її 
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ідеологізованість, індивідуалізм і похідна від індивідуалізму загострена 

любов до свободи, потяг до незалежності, підвищене відчуття особистої 

відповідальності, небайдуже ставлення до людей [2, с. 237-238]. 

Неоднозначність у трактуванні інтелігенції є об’єктивним 

явищем, оскільки кожна наука розглядає її через призму власного 

категоріального апарату, але в цьому не варто вбачати недоліки, а 

навпаки, різноманітність підходів свідчить про важливість цього 

соціального явища та дає змогу дослідити його з допомогою 

комплексного підходу у всій багатогранності, виявити глибину 

проблеми. 

Відносно ідеологізованості інтелігенції, то слід відмітити, що 

дана особливість є скоріше негативним моментом при характеристиці 

інтелігенції, якщо мова йде про упередженість, віру в істинність лише 

конкретної ідеології. Зрозуміло, що не може бути особистості 

абсолютно об’єктивної, незалежної від певних симпатій та антипатій.  

Таким чином, розглядаючи у широкому розумінні інтелігенцію 

як людей розумової праці, які в першу чергу зайняті у таких сферах 

суспільної діяльності як освіта, наука, мистецтво, а згодом і приєднання 

до них інших сфер діяльності, можна говорити про особливе місце 

вищої освіти у формуванні української інтелігенції. 

Аналізуючи різноманітні трактування інтелігенції становиться 

очевидним, що якість освіти є однією із фундаментальних основ 

становлення інтелігенції.  

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про вищу освіту» вища 

освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 

освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти [3]. 

Як бачимо із наведеного визначення вища освіта покликана 

надавати не лише сукупність систематизованих знань і практичних 

навичок, а і повинна сприяти формуванню світоглядних і громадських 

якостей, морально-етичних цінностей.  

Варто зазначити, що Україна має досить розгалужену систему 

вищих навчальних закладів як державних, так і комерційних [1, с.5]. 

Отже, система вищої освіти покликана формувати всебічно 

розвинену особистість, знання та вміння якої не обмежуються лише 

межами конкретної спеціальності.  
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На практиці ж ми маємо можливість спостерігати тенденцію 

пов’язану з підготовкою вузькопрофільних спеціалістів, які володіють 

знаннями лише у межах своєї спеціальності.  

Причинами такої вузької спеціалізації можна вважати намагання 

навчальних закладів зекономити кошти, бажання випускових кафедр 

забезпечити власних співробітників навантаженням та звільнення студентів 

від вивчення загальних дисциплін за рахунок виключення їх з навчальних 

планів або зменшення часу на їх опанування, а зосередження уваги 

переважно на спеціальних дисциплінах, що і проявляється у складанні 

освітніх програм та навчальних планів. Як наслідок ми маємо фахівця лише 

у вузькій сфері.  

Варто пам’ятати, що далеко не завжди випускники вишів 

стовідсотково влаштовуються по своїй спеціальності, а інколи працюють у 

цій сфері, але виконують інші функції. Наприклад, випускника 

спеціальності електроенергетика було призначено директором 

енергетичної компанії, якому знадобляться елементарні знання із ведення 

переговорів, ділової комунікації, правової організації тощо. 

Таким чином, відповідність навчальних планів та освітніх програм 

повинна формуватися виходячи не лише з утилітарних позицій навчальних 

закладів, а й враховувати потреби формування всебічно розвиненої 

особистості, не обмежуватися рамками вузького профілю. Забезпечити 

підготовку фахівців вузького профілю здатні професійно-технічні 

навчальні заклади.  

Слід зазначити, що знання, які студент отримає у вищому 

навчальному закладі через декілька років застаріють, тому однією із задач 

є навчити добувати необхідні знання у великому масиві інформації. 

Потрібно навчити студентів творчого мислення, вміння розв’язувати 

складні ситуації, здатності до активної комунікації тощо. Особливої уваги 

також заслуговує оволодіння іноземними мовами. Для країн Європейського 

Союзу характерним у системі освіти є оволодіння декількома мовами.  

Окрім потреби врахування даних вимог при формуванні навчальних 

планів, значну увагу студенти повинні приділяти самоосвіті, особливо після 

завершення навчального закладу. В епоху глобалізації та динамічного 

розвитку інформаційних технологій, проблем з самоосвітою бути не 

повинно, все залежить від мотивації та наполегливості самої особистості.  
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Олег Гуцуляк 

 

ДИССКУССИЯ ОБ «ИСЧЕЗНОВЕНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» 

 
В начале 90-х гг. ХХ в. в обществоведческой среде весьма 

обоснованно утверждали, что в постсоветское время интеллигенция 

переродится в прагматичных интеллектуалов [1]. Математик по 

образованию, поэт и один из редакторов журнала  «Новый мир» 

В А. Губайловский вообще определил, что никакакой «постсоветской 

интеллигенции» уже нет, так как нет дающих ей жизнь идеализма, 

«утопии», что интеллигенция есть «явление уже законченное», а есть 

только руководящиеся прагматизмом «вполне типичные интеллектуалы 

на службе у власти» [2, с. 200]. Известный литературовед и критик, 

Президент Международной ассоциации творческой интеллигенции 

«Мир культуры» И. П. Золотусский в эссе «Интеллигенция: смена вех» 

констатирует, что произошло изменение «качества» современной 

российской интеллигенции потому, что в массе своей она уже не 

согласна брать на себя ответственность за происходящее в стране [3]. О 

том, что интеллигенция погибла под обломками рухнувшего 

Советского Союза, в расшатывании которого она видела свою миссию 

по либерализации господствующего режима на пути к построению 

«социализма с человеческим лицом», основанного на «новом 

мышлении» – интеллектуальных и культурных свободах (прекрасно 

расскрыто в исследовании: [4]), указывают как западные исследователи 

[5], так и восточноевропейские: «… Как социальное явление, как 

культурная общность позднесоветская интеллигенция не выдержала 

испытания новых времен. Выяснилось, что удерживать свое единство 

она могла лишь перед лицом оппонента – советской власти. Она 

капитулировала и в целом довольно бесславно распылилась не хуже 

колен Израилевых (что не повод отрицать наличие личной доблести, 

рефлексов долга и чести у отдельных ее представителей)» [6, с. 189]. 

Г. С. Кнабе говорит об интеллигенции как о «перевернутой странице» в 

социальной истории России и стран СНГ [7, с. 35]. А писатель и 
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журналист О. Батлук вообще уверен, что в исчезновении интеллигенции 

нет абсолютно ничего страшного, так как мир «новых людей» не 

ощущает потребности как в ней, так и в тех принципах этики и 

культуры, которые она несла [8]. 

Р. В. Рывкина соглашается с этим видением, только говорит, 

что исчезновение интеллигенции (как и интеллектуалов) связано с 

уходом её меньшей части «во власть» и с превращением большей части 

в особую социальную страту – «бюджетников» [9; 10, с. 144]. С тем, что 

именно социальный детерменизм – рыночные реалии современности и 

невостребованность ключевых качаств – привели к исчезновению 

интеллигенции классического типа, соглашается Е. Г. Михайлева. Её 

функции перешли к близким по своей сущности интеллигенции 

социальным группам [11, с. 395]. Украинский исследователь 

Г. Г. Силласте выделяет два этапа деквалификации интеллигенции в 

общественной жизни стран СНГ: первая волна 1991-93 гг., и вторая 

волна 1993-97 гг. [12, с. 74]. Известный российский блогер 

Г. Р. Иванкина добавляет к этому этап «окончательного опрощения» 

интеллигенции, произошедший в 2000-2010-е гг. [13]. 

С. Л. Мерзляков, наоборот, утверждает, что интеллигенция как 

общественная сила была уничтожена ещё в советский период именно 

качественным размыванием её в связи с притоком из других классов: 

«…Опираясь на мифологизированные ценности и идеалы, советская 

интеллигенция практически утратила ведущее социальное свойство 

каждого русского интеллигента – желание пострадать за народ, а вместе 

с этим и природное начало интеллигентности. В условиях 

коммунистического строительства интеллигенция как социальный слой 

общества перестала существовать» [14, с. 136]. С ними 

солидаризируется режиссер фильма «Холодное лето 53-го» 

А А. Прошкин, который в интервью главному редактору излания 

«Аргументы и факты» («АИФ», 2008, № 24) с горечью отметил: «… К 

сожалению, у нас почти не осталось интеллигенции в русском 

понимании этого слова – некоего слоя людей, которым стыдно, которые 

понимают, что они должны что-то сделать, чтобы ситуация изменилась 

к лучшему, – что-то написать, крикнуть, дать денег, составить 

программу... Остаются лишь интеллектуалы, образованные люди. Но 

каждый из них живет сам по себе» (Цит. за: [15, с. 103]). В 

публицистическо-обличительном стиле интеллигенцию обвиняют в её 

собственном исчезновении, «предательстве», «провале» потому, что 

она «… ОМЕЩАНИЛАСЬ (т. е. обезличилась, – О. Г.), 

трансформировавшись в обывателей и приспособленцев» [16]. 

Например, со всем обличающим пафосом коммунистической 
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пропаганды обрушился на вырожденную интеллигенцию один из 

ведущих теоретиков российского неомарксизма А. Тарасов: «… В 90-е 

интеллигенты предали сами себя. Они добровольно переняли 

психологию лавочников и проституток… Интеллигенция» стала 

сословием мещан, мелкими буржуа. «Интеллигенция» стала стадом 

конформистов, которым, как всяким стадом, легко управлять… 

«Интеллигенция» 90-х сама приговорила себя к будущему забвению и 

осмеянию. Так ей и надо» [17]. Но, в действительности, 

«омещанивание» интеллигенции было закономерным явлением не 

столько эпохи «первоначального накопления капитала и распределения 

собственности» 90-х гг. ХХ в., в которой интеллигенция в массе своей 

участия не принимала (!), сколько именно особенности «советского 

быта», особенно в 70-е гг. ХХ в., привели интеллигенцию, и не только 

бывшего СССР, но и стран бывшего социалистического содружества, к 

переосмыслению отношения к материально-вещественным ценностям. 

О превращении как интеллигенции, так и самих интеллектуалов в 

«средний класс» капиталистического общества говорят и социологи. 

Например, с нео-марксистских позиций: «… интеллектуалы как вид 

независимых мыслителей почти вымерли, шансы встретить их в 

естественных условиях крайне малы, но они всё-таки ещё где-то есть… 

Отныне масса сама начала конструировать культуру по своему образу и 

подобию, и перестала нуждаться в интеллектуалах как в 

«производителях культуры». Массе вполне стало достаточно и тех, кто 

добровольно перестал быть «независимым интеллектуалом» и перешёл 

в ряды «обслуживания толп» – опосредованно через власть – или 

непосредственно. И это как раз … те, кто решил, что массам нужен иной 

– «массовый продукт культурного потребления», который легко 

употребляется толпами, сравнительно легко производится и – главное – 

не только приносит прибыль, но порождает искренний восторг и 

почитание этих самых толп – то, о чём всегда втайне мечтают все 

интеллектуалы!» [18]. Отсюда и в упор «невидимость» интеллигенции 

для современного «массового общества»: «… в современном обществе, 

где помимо органических и традиционных интеллектуалов существует 

и другие источники социальной информации, деятельность 

интеллигентов зачастую остается незамеченной, теряясь за 

бессмысленным эпатажем и пошлостью, нацеленных на увеличение 

рейтинга, потенциальной прибыли, рекламы и рассчитанных на 

общество с низким уровнем образования и культуры… Люди уже не в 

состоянии отличить работу интеллигентов от деятельности 

интеллектуалов, выдающих себя за интеллигенцию (не в последнюю 

очередь потому, что они сами этого не осознают в виду расплывчатости 
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самого понятия)» [19, с. 60]. А. Филатова, наоборот, связывает это с 

крахом всего проекта Просвещения с его надеждой на «всесильный 

разум», «добрую природу человека» и «исторический прогресс», в 

котором интеллигенции отводилась первенствующая миссия, так и 

таким культурным переворотом, как закат «галактики Гутенберга… В 

пространстве масс-медиа, внешней знаковости и клипового сознания 

такое смысловое образование как интеллигенция, требующее для своего 

раскрытия рефлексивной последовательной интерпретации, 

оказывается «нечитаемым». Концепт, лишенный содержания, умирает, 

становится «пустым знаком», декоративным атрибутом» [20, с. 215, 

216]. 

Обобщенно можно согласиться с тем, что «смерть 

интеллигенции (и интеллектуалов)» в общественном фокусе 

свершилась из-за того, что интеллигенция «… в постсоветский период 

более не может претендовать на статус относительно однородной 

онтологической социальной группы со своими особыми классовыми 

интересами… Явление интеллигенции исторически исчерпано, и сейчас 

распавшаяся интеллигенция является пустым означающим, не 

имеющим за собой социальной онтологии. Свою функцию 

интеллигенция давно выполнила, историческую линию от разночинцев 

к советской интеллигенции можно считать законченной. 

Интеллигенция уже не социальная, а виртуальная группа» [21, с. 73, 76].  

Некоторые даже с радостью дают интеллигенции «пинка под 

зад»: «… Я полагаю, что русская интеллигенция в прежнем виде 

(нынешнем) умрёт. Точнее, уже умерла. Просто не все ещё это поняли. 

Большое видится на расстоянии… Будущее создаст что-то, что будет 

ему, будущему, соответствовать. А русская интеллигенция – это 

прошлое, туда она и отправится. И, честно говоря – скатертью дорога» 

[22]. Другие цинично предлагают «утешится» интеллигенции самим 

фактом своего исчезновения: «… Выписаться из интеллигенции значит 

перестать беспокоиться о морали и нравственности другого. И начать 

заботиться о себе, осознав, что лишь ты сам – тот, за кого ты в конечном 

счете отвечаешь. А все прочее – производно» [23]. 

Символом «смерти интеллигенции» призывается признать 

скандальный памятник «Пронзенный Пегас», открытый в 2004 г. на 

Земляном валу в Москве рядом с музеем и Общественным центром 

имени А.Д. Сахарова: «… тихо и скромно похоронили российскую 

интеллигенцию. Во всяком случае, открыли ей памятник, который 

обычно ставят посмертно» (Степовой Б. Памяти российской 

интеллигенции. Мы тебя не забудем // Известия. – 2004. – 30 июня; цит. 

за: [24, с. 128]). 
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Г. Гусейнов не соглашается с тезисом о «смерти 

интеллигенции». Вернее, он признает, что данное явление имело место 

в социальном постсоветском бытии, но теперь, в условиях 

олигархическо-компрадорского путинизма, происходит «эксгумация» 

не совсем «разложившейся», «остаточной» интеллигенции [25]. И этот 

«эксгумированный труп интеллигента» (в качестве именно «трупа 

неверного инородца и еврея-предателя преждевременно распущенной 

великой сталинской империи») нужен Системе и обслуживающих её 

«гуманитарных инженеров»: «… в звериных стаях есть особи-

маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и 

пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в 

нестандартной, опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут 

– не жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход». 

Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким 

отношением к ним… К ним и относится определение 

«интеллиджентсии»,… «часть нации, стремящаяся к самостоятельному 

мышлению» [26, с. 5]. 

Но достаточно вспомнить, что в исторической практике 

интеллигенцию уничтожали не единожды, но она «восставала из пепла» 

не просто как «зомби», «эксгумированный труп», а именно как 

волшебная птица Феникс (Майастра), демонстрируя неуничтожимость 

своего бытия вопреки всем поползновениям. Так, в Советском Союзе 

интеллигенция, практически уничтоженная в 20-30-е гг., когда 

«интеллигентов избивали и убивали на улицах подчас наравне с 

евреями», неожиданно воскресла в 60-е гг. ХХ ст. и этим показала свою 

особенность: «… Способность возникать там, где есть намек на 

свободу, возникать практически из ничего» [27]. 
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Наталія Дяченко 

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Інтелігенція і її положення в суспільстві завжди виступали 

індикаторами інтелектуального і духовного здоров’я будь-якої 

соціальної спільноти. Не випадково В. Даль підкреслив в визначенні 

інтелігенції її мудрість, освіченість, розумову розвиненість. [1, с. 46] 

Але за півтора століття використання цього визначення, змінилося як 

його змістовне наповнення, так і середовище використання. Межі та 

структура інтелігенції як соціальної страти набули в умовах 

глобалізованого світу характеру невизначеності та непередбачуваності. 

Актуалізація проблеми обумовлена також структурно неоднорідним 

складом та протиречною поведінкою власне цієї соціальної групи. 

Аналіз місця і ролі інтелігенції в житті суспільства та виключна 

багатозначність сутності самого поняття набуває в дискусіях останніх 

десятиліть особливу гостроту. 

Дослідженню феноменів, пов’язаних з інтелігенцією, надавали 

увагу як західні науковці (Р. Гвардіні, Х. Ортега-і-Гасет, Р. Рорті та ін.), 

так і українські  вчені (Г. Аляєв, В. Лях, С. Кримський, М. Попович, 

В. Слюсар та ін.). В нашій соціології переважає складова «інтелігенція» 

як особлива духовна еліта, яка вказує шлях до кращого життя. Тому 

заідеологізований та політизований погляд на цю частину суспільства, 

починаючи із збірки «Вехи» (1909–1910), майже не змінився. 

М. Бердяєв пише про «відповідальність» перед  суспільством та 

«звільнення від внутрішнього рабства» як основу «душі інтелігенції» [2, 

с. 42]. С. Булгаков писав про героїчний максималізм інтелігенції, про 

«освічений клас з російською душею», «вину перед народом» тощо [3, 

с. 591]. До цього часу смислове значення терміну має не стільки 

соціологічний зміст, а морально-етичне забарвлення. Тому в нашому 

суспільстві  в нашому суспільстві поняття інтелігенції асоціювалося, з 

одного боку, з розумовою, філософсько-моральною вищістю та 

претензією на елітарність в інтелектуальному, освітньому, етичному та 

естетичному відношенні; а з другого, – з іронічним відношенням до тих  

«інтелігентів», які ними не являлися. Однією з найскладніших для 

аналізу є і проблема виявлення базових характеристик, соціального 

статусу та структури інтелігенції, які змінюються залежно від 

історичних умов, трансформацій освіти і культури. 

Метою аналізу є визначення соціального статусу інтелігенції в 

проекції сучасного розвитку та перспектив. 
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Соціальний статус – це соціальне положення, місце або позиція 

індивіда або цілої групи в ієрархічно організованій суспільній 

структурі. Соціальний статус є основою відповідних прав і обов’язків 

індивідів у суспільстві. Залежно від нього формуються зв’язки і впливи 

окремих груп на розподіл матеріальних і духовних благ. Критеріями 

соціального статусу вважаються власність, рівень доходу, образ життя, 

відношення між людьми в системі суспільного розподілу праці, місце в 

ієрархії політичної системи, рівень освіти тощо. Власне, це ті 

показники, які можна вирахувати та оцінити на конкретному матеріалі. 

Головним з таких критеріїв сучасна соціологія вважає професійну 

діяльність [4, с. 54]. Залежно від соціального статусу формується 

соціальна стратифікація, яка встановлює в першу чергу межі прав 

окремої групи на ієрархію. Найбільш простою її моделлю є 

дихотомічна: поділ суспільства на еліти і маси. Інтелігенція як особлива 

частина суспільства довгий час безумовно відносилася до еліти 

суспільства. Але в пострадянський час у нас утворилася нетипова 

соціальна структура, яка також складається з двох класів та двох станів: 

вищий клас, який живе за своїми власними та довільно встановленими 

принципами; та інша страта суспільства, яку складають люди, які 

отримують мінімум до виживання і повністю залежать від держави. 

Інтелігенція, яка має ознаки духовної елітарності у всіх її ознаках 

опинилася в групі виживання. На думку Є. Головахи, з такою 

викривленою структурою суспільство не може існувати [5, с. 27]. Тому 

виникає питання: чи є в суспільстві групи за статусом – елітарні, які 

здатні подолати негативізм і деструктиви сучасного суспільства? 

Інтелігенція завжди була провідником освіти, духовності та 

високої соціальної відповідальності. Але ще в 1996 році Л. Бевзенко 

підкреслив: «ентропія соціальної системи буде тим вище, чим більше її 

членів відчувають власне не затребування в існуючому порядку».[6, 

с. 96] Відродження духовного потенціалу суспільства – це і відновлення 

його цілісності та онтологічного статусу. На жаль, за роки незалежності 

так і не сформована концепція духовного відродження, яка б мала 

системний характер та вплив на суспільство. Для розуміння проблеми 

треба звернути увагу на деякі впливові фактори. Після встановлення 

незалежності суспільство очікувало від представників інтелігенції не 

тільки полум’яних закликів та обвинувачень щодо минулої 

комуністичної ідеології. В першу чергу надія була на дієве 

протистояння старим номенклатурним структурам, які активно 

забирали важелі керівництва державою. Але в цей час і сама 

інтелігенція розшарувалася за домінуючими життєвими цінностями: 

частина її в боротьбі за фізичне виживання практично втратила вплив 
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на суспільство; дехто - обрали для себе інші сфери діяльності та 

втратили статус духовних авторитетів; треті стали провідниками 

«тотальної маркетизації суспільства». Саме в ці часи  була втрачена 

довіра та високий рівень поваги до інтелігенції, яка втрачає ознаки носія 

соціальної моралі і соціальної відповідальності. В суспільстві завжди 

існувала критична інтелігенція: харизматичні вчені, професура, 

журналісти, - які відверто виступали проти несправедливості; а їхній 

авторитет і духовна сила стали захистом від тиску і влади, і юрби. Адже  

інтелігенція завжди відчувала подвійний тиск: влади, яка обмежувала її 

свободу; та натиск з боку «масової людини», яка прагнула до духовного 

релятивізму і примітивної стандартизації. Великий гуманіст Дмитро 

Лихачов писав: «К интеллигенции, по моему жизненному опыту, 

принадлежат только люди, свободные в своих убеждениях, не 

зависящие от принуждений экономического, партийного, 

государственного, не подчиняющиеся идеологическим обязательствам» 

[7]. 

Фактори тиску та обмежень призводять до скорочення 

соціально-культурного капіталу інтелігенції. Її принижений стан в 

структурі суспільства продовжує традиції радянської системи, коли 

влада прагнула створити проміжну групу, буфер між власне владою і 

працюючою більшістю. Інтелігенція зараз розколота, не представляє 

єдину групу з її окресленими пріоритетами. Тому і структура її розмита 

і різнобарвна. Так, на думку Г. Силасте, інтелігенція розшарувалась на 

три основні страти: вища інтелігенція - люди творчих професій; масова 

інтелігенція - працівники соціальної сфери; напівінтелігенція – техніки, 

медсестри, лаборантки та інші [8]. Як бачимо, знов основним критерієм 

інтелігенції виступає професіоналізм. Але глобальні  інформаційні 

процеси, зростання освіченості через продукування в масовій культурі 

способів сумісного прийняття рішень, створює  відчуття загальної 

компетентності: всі знають все. Таким чином нівелюється роль 

інтелігенції, а її думки та ідеї перестають бути визначальними. 

Виникають феномени «ситуативної», «кар’єрної», «нової», 

«декоративної» інтелігенції, які позбавляють групу стійкості та 

визначеності та сприяють формуванню масового депресивного стану.  

Кожна історична епоха впливає як на визначення ознак 

соціальної групи, так і на її соціальний статус. При всіх соціальних 

змінах інтелігенція збереглась як соціальна група. Суспільство 

позбавляло її престижу, авторитету, але завжди потребувало духовного 

аристократизму,  критичного та високоморального відношення до світу.  

Інтелігенція виступає на засадах справедливості, совісті і 

відповідальності від імені всього суспільства, а тому тиск на неї, 
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обмеження її прав та свобод, – може бути перенесений на весь народ. 

Разом з тим, констатація стану непевності, розмитості інтелігенції має 

підстави. Аутодеструкція в сукупності з нав’язаним  інтелігенції 

комплексом вини, – стримують прогресування здатних до змін 

представників  інтелігенції. Разом з тим, не можна згодитися з думкою 

А. Філатової, яка вважає, що інтелігенція – не соціальна, а ідеологічна 

єдність. Тому і питання про її соціальний статус є «перманентно 

актуальним»; а при уточненні «інтелігенція взагалі позиціонує себе як 

асоціальна група» [9, с.211].  

При революційних змінах життєвого середовища змінюються і 

людські спільноти, наслідком чого може стати розшарування архетипів 

людей, які представляють різні соціальні групи та покоління. Не 

зважаючи на всі негаразди, інтелігенція, особливо критично-

гуманітарна, змогла зберегти певну автономію, не допустила 

інтелектуального дефолту в державі завдяки наявності великого запасу 

культурного капіталу. 

Саме в складні періоди історії інтелігенція отримує можливість 

для розгортання процесів культурно-духовного відродження. Основним 

завданням інтелігенції як соціальної групи в такі часи є визначення 

політичних, економічних, соціальних, моральних меж, за які не повинна 

виходити держава. Тому для підтвердження свого соціального статусу  

та завдань в суспільстві, розвитку суспільно значущих ідей та дискурсів 

інтелігенція повинна виконати свою головну функцію – впровадити 

принцип раціонального критицизму у свою діяльність. 
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Ганна Ємельяненко  

 

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА  
С. К'ЄРКЕГОРА І СУЧАСНІСТЬ 

 
Впродовж багатьох років представники різних конфесій зайняті 

пошуками усіляких шляхів поліпшення взаємозв'язку між парафіянами 

і церквою, модернізацією та оновленням релігійної догматики, її 

пристосуванням до реалій сучасного життя. Одним із способів 

подібного оновлення є екзистенціалізація релігії. «У той же час 

екзистенція – як справжнє людське автентичне існування, яке виявляє 

сутність кожної конкретної людини, на думку С. К'єркегора, - річ 

абсолютно незбагненна і недоступна ніяким логічним, раціональним і 

іншим методам пізнання» [2, с. 67]. Історично цей спосіб модернізації 

релігії і привів до виникнення екзистенціальної теології і 

екзистенціальної феноменології релігії. Отже, ці обставини 

обумовлюють необхідність історико-релігієзнавчого та компаративно-

релігієзнавчого аналізу цих явищ.  

Вперше заговорили про екзистенціальне християнство в зв'язку 

з творчістю і проповідницькою діяльністю С. К'єркегора. Момент 

певного «ігнорування»релігійних поглядів датського мислителя в нашій 

країні - це ще й відома традиція минулого століття, у якому ідеї 

С. К’єркегора у кращому випадку розглядалися лише у якості 

фундаменту екзистенціалістської філософії, а сам він був описаний у 

безсторонніх епітетах адепта «релігійно-етичної проповіді презирства 

до світу» [1, с. 177]. Свою діяльність він розглядав як відстоювання 

чистоти «Християнства як такого» на відміну від «існуючого 

християнства». Абрис «екзистенціального» або «парадоксального 
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християнства» був в основному створений С. К'єркегором вже в 

«Філософських крихтах», «Постскриптумі», перших трьох розділах 

«Повчальних бесід», де і були зафіксовані його серйозні сумніви в 

істинності сучасної християнської культури. Саме тут він почав писати 

про втрату його сучасниками їх індивідуального ставлення до Бога, 

відносини, які, на його думку, є єдиним реальним притулком людської 

особистості в мирському житті. В період «Золотого копенгагенського 

століття» С. К'єркегор проголосив, що його сучасники практично 

перестали зважати на вічні цінності людського буття, що істина «тепер 

не в честі», що «брехні приділяється занадто велика увага», і людині 

часом потрібно надзвичайна мужність для того, щоб відновити 

справедливість і повернути в повсякденне життя реальні людські 

цінності.  

С. К'єркегор у «Християнських бесідах» прагнув довести 

пріоритет і необхідність віри в повсякденному існуванні людини. 

Турботи бідності і турботи багатства, турботи смирення і турботи 

самокатування, турботи сумнівів і турботи мінливості аналізувалися тут 

датським мислителем в межах дихотомії «ідеї володіння» і «ідеї 

вічності», які, на його думку, і вчать нас цінувати в своєму житті те, що 

«ніколи не може бути втрачено». 

Висміюючи в цій ситуації спроби датського єпископа Ганса 

Лассена Мартенса створити основу християнської культури шляхом 

асиміляції християнства і його раціонального розуміння, С. К'єркегор 

намагався пояснити різницю між громадянином, який бере на себе 

соціальні та політичні зобов'язання в рамках універсальних етичних 

норм, і християнином, з його «індивідуалізацією» ставленням до Бога і 

цілісності своєї особистості в цих відносинах. На його думку, Бого-

відносини є непорушним і незворотнім фундаментом, на якому повинна 

будуватися вся світська політика. С. К'єркегор свого часу і створив 

своєрідну основу для подальшої інтерпретації релігійної догматики, яка 

вже в ХХ столітті була концептуалізована в діалектичну теологію, 

екзистенційний протестантизм та католицизм, і в багато інших новітніх 

зразках екзистенціальної теології.  

Про екзистенціальну теологію заговорили у зв'язку з роботами 

Дж. Маккуорі «Екзистенціальна теологія: порівняння Гайдеггера і 

Бультмана», «Релігійна думка ХХ століття», «Нові напрямки сучасної 

теології», «М. Гайдеггер», «Екзистенціалізм», «Роздуми про 

Всевишнього» і т. д. Дж. Маккуорі, на думку сучасників є одним з 

впливових представників християнського екзистенціалізму, який 

запровадив гайдеггеровську філософську антропологію в християнську 

теологію. Він вважав, що його теологічні пошуки належать до тієї лінії 
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екзистенціальної трансформації теології, яка була розпочата 

С. К'єркегором і продовжена Р. Бультманом. Лінія субьективно-

ідеалістичного розуміння релігійної догматики протистоїть сьогодні, з 

одного боку, її об'єктивно-ідеалістичним інтерпретаціям (Ю. Мольтман, 

К. Браатен, В. Паненберг, І. Метц і ін.), а з іншого боку, - концепціям її 

екзистенційно-феноменологічного розуміння (Вей-Шун-Фу, 

М. Уестпал і ін.).  
Концепція Дж. Маккуорі представлена як «екзистенційно-

герменевтична теологія», так її оцінив і Р. Бультман в передмові до першого 

видання книги Дж. Маккуорі «Екзистенціальна теологія: порівняння 

Гайдеггера і Бультмана» (1955 р.). З появою цієї книги почалося 

концептуальне оформлення цього напрямку сучасної теологічної думки. У 

передмові до другого видання цієї книги в 1980 р. Дж. Маккуорі підкреслив, 

що процес деміфологізації і екзистенціальної інтерпретації релігії був 

одним з найкращих шляхів вирішення проблеми відновлення 

інтелектуального впливу релігії на людину в ХХ столітті. Структуралістські 

інтерпретації міфологічних вимірювань Нового Заповіту були більш 

абстрактними по силі і по глибині виявлення сенсу релігійної догматики, й 

значно поступалися екзистенційним інтерпретаціям релігії Р. Бультмана. 

Ще однією із знакових постатей в історії виникнення, 

становлення і розвитку екзистенціальної теології є П. Тілліх. «Він є 

теологом тією мірою, в якій його екзистенційна ситуація і його 

безмежна турбота формують його філософське бачення. Він є теологом 

у тій мірі, у якій його інтуїція універсального логосу структури 

реальності як цілого сформована тим приватним логосом, який 

відкривається йому в його окремому місці, виявляючи йому сенс 

цілого» [3, с. 30]. Як «теоретик» екзистенціалізму, він обґрунтував ряд 

основних понять цієї філософії, зокрема, поняття «existence», описав 

розвиток його змісту в історії філософської думки, визначив специфіку 

формування його сенсу. П. Тілліх переніс у Новий Світ 

екзистенціалістську філософську традицію і почав розвивати одну з 

форм її нового існування на американському континенті. Саме в його 

роботах і з'явився термін «класичний екзистенціалізм», яким вперше в 

історії філософії відділялося поняття «старого» всім відомого варіанту 

західноєвропейської концепції і його «нового» втілення на 

американському континенті. Володіючи надзвичайно глибоким і 

проникливим розумінням філософського і теологічного мислення, 

П. Тілліх відкрив для Нового Світу ті вимірювання класичного 

екзистенціалізму, які не завжди і не скрізь широко афішувалися. Мова 

йде, перш за все, про екзистенціалістську практику розуміння і 

інтерпретації духовної діяльності людини. Втрата «об'єктивного» світу 

як осмисленої реальності, стверджував П. Тілліх в своїй роботі 
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«К'єркегор як екзистенціальний мислитель», - і передбачала виникненню 

«екзистенціальної суб'єктивності» людини, яка живилася її упередженим 

бажанням змінити нестерпний для неї об'єктивний світ. Для С. К'єркегора, 

на думку П. Тілліха, це означало, що людська думка не може бути відділена 

від морального існування людини, а це робить неупереджену позицію 

неможливою, тому що вимагає пристрасті і рішень по відношенню до 

істини. Поняття «екзистенціальний», таким чином, позначає мислення в 

сфері моральних рішень, тобто позначає мислення, яке функціонує з 

пристрастю і зацікавленістю. 
Отже, стає цілком зрозумілим, що процес розвитку сучасної 

теології та філософії в сучасному світі - явище далеко не однозначне і не до 

кінця вивчене. Явище, яке для з'ясування його сутності, вимагає зусиль 

вчених різної спеціалізації, а можливо цілих наукових колективів. 

Принаймні, саме таким чином йде сьогодні справа з подальшим вивченням 

і проблемою інтерпретації процесів розвитку класичного екзистенціалізму, 

екзистенціальної філософії і екзистенціальної теології. 
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Віталій Жадько, Петро Бідзіля 

 

ГУМАНІТАРНА І ТЕХНІЧНА  

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ 

 

На попередній конференції ми навели визначення інтелігенції 

як такого суспільного прошарку людей, спосіб життя яких визначений 

гармонійною єдністю особистого та суспільного, зумовленого високим 

рівнем самосвідомості, тотожної об’єктивним закономірностям 

існування суспільного буття, починаючи від народного і закінчуючи 

загальнолюдським. Такий рівень самосвідомості забезпечується 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

68 

якісною соціально-гуманітарною освітою, в основі якої розуміння 

людини і як природно-соціальної, і як соціально-природної істоти. Саме 

тут, на наш погляд, приховується як єдність, так і відмінність, часто 

принципова, інтелігенції гуманітарної та технічної.  

Єдність полягає в тому, що будь-яка людина в статусі 

мікрокосму в собі самій має всесвітній духовно-пізнавальний 

потенціал. Відмінність же в тому, що, стаючи на шлях пізнання, різні 

люди обирають для себе різний аспект його пізнання. Гуманітарії 

виходять із того, що світ ніщо інше, як розчинений в ньому людський 

соціальний потенціал, що природа в усіх своїх актуальних діях діє як 

всесвітня людина. Звідси природний світ має пізнаватись як душа 

Всесвіту, як дух його життєдіяльності, як та система цінностей, яка 

зобов’язує діяти природо-відповідно, тобто гуманістично. фактичним 

творцем світу є мудра людина: ставлячи запитання до світу, своїми 

відповідями вона і творить його, народжує його своїм мисленням. У 

міфологічному оформленні, якщо взяти, для прикладу, давньоіндійську 

філософію, цю функцію виконує вселенська людина – Пуруша. Тобто, 

ідея органічної єдності людини (мікрокосму) і Всесвіту (макрокосму) є 

провідною для філософської онтології, яка розуміється насамперед як 

буття сущого в його соціально-духовній, а не предметно-речовій як 

матеріальній іпостасі: «Місяць народився із думки, з очей виникло 

сонце» [3, с. 32]. Світ, таким чином, це вселенська душа. Ось чому «все 

є Брахман, а Брахман є атман», тобто «дихання через рот», яке дає життя 

душі (атману) і її органам, включаючи інтегральний орган –  

мову,  мовлення.  Мова і  є  деперсоналізований Брахман світу; 

людина, здатна до світо-пізнавального мовлення, стає брахманом, 

мудрецем. 

Наведене дає нам підстави висловити достовірну гіпотезу про 

те, що вихідний принцип гуманізму, відомий як золоте правило 

моральності, зобов’язуючи людину не чинити іншому того, чого вона 

не бажає собі, слід відносити не лише до людей, але й до Матінки-

Природи, оскільки вона наділила їх своєю щирою вселенською душею, 

а щирість, як стверджував видатний гуманіст Конфуцій, це «шлях 

Неба». Це варто брати до уваги українській людині, про яку йде слава 

як про щиру, правдиву, співчутливу, гуманну, врешті, інтелігентну.  

Технічно орієнтована людина проявляє свій пізнавальний 

інтерес в першу чергу до природи як до абстрагованого, відчуженого від 

неї об’єкта. Пізнаючи природу, вона найперше націлена на відкриття 

законів, на основі яких можна й потрібно перетворювати її, не вбачаючи 

в ній материнського начала. Закон – це прояв виключно об’єктивно-

необхідного загального, прояв, так би мовити, прямолінійного духу, 
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позбавленого будь-якої душевної складової, цікавої насамперед своїми 

індивідуальними особливостями. Перед законом все в природі рівне, він 

не знає виключень. В цьому, як здається, суть категоричного імперативу 

мотиваційної свідомості технічної інтелігенції. 

Можливо, що ми дещо різко розмежовуємо людей за своїми 

пізнавальними схильностями. Але визначення в науці завжди за своєю 

суттю «ідеальні типи» (М. Вебер). Адже наукове пізнання засноване на 

абстрагуванні, формалізації та ідеалізації. Наука прагне до чистого 

розуму, позбавленого суб’єктивності. Гегель тому й визначив 

абсолютну ідею як світ до його створення. Не випадково, що його 

філософію оцінювали як прояв мізантропії, хоча сам він, ясна річ, не був 

мізантропом. Але це всебічно освічений видатний мислитель, що 

розумів різницю між науковою та гуманістичною об’єктивністю, яка 

вимагає при вивченні людини загальне та об’єктивне корелювати з 

індивідуальними особливостями. Якщо ж спеціалізуватись виключно на 

природознавстві, постійно зменшуючи години на цикл соціально-

гуманітарних дисциплін, ба, навіть ігнорувати їх, що ми спостерігаємо 

в наш час в Україні і, мабуть, не тільки в ній, будемо мати і вже маємо 

негативні наслідки. 

Проблема, таким чином, в тому, щоб діалектичний процес 

пізнання здійснювався на основі єдності людинознавства і 

природознавства. Причому, домінантною протилежністю має бути 

людина душевна, оскільки саме душа є органом пізнання. Пізнаючи дух 

законів природи як дух прямолінійний, вона має бути свідома того, що 

право вище законів. Право, як його визначив Арістотель, це мірило 

справедливості. А міра розуміння законів, в першу чергу суспільних, у 

кожної людини своя. Не завжди таке розуміння є у тих, чия інтелігенція, 

чий пізнавальний мотив спрямовані на природу, а не на людину. Як і не 

завжди у тих, хто відноситься до політико-партійної інтелігенції, проте 

не має «якісної соціально-гуманітарної освіти», проте править 

соціумом. Більше того, таку інтелігенцію обирає народна більшість. Не 

знаючи застереження ще Платона, який стверджував, що «правильна 

думка про те ж саме, народжена без освіти, – думка звірська і рабська» 

[1, с. 403]. 

Наведене, якщо на його зміст звернути серйозну увагу, багато 

що пояснює у практичних орієнтаціях інтелігенції гуманітарної та 

технічної. Перша у своїй освіті та вихованні орієнтується не просто на 

знання законів природи. Вона, будучи з самого раннього дитинства 

вихована на міфологічній картині світу як світі людської душі та 

людського духу, залишає цю картину на все життя. Думка про звірів в 

ній тотожна думці про те, що душа в ній суголосна думці про те, що 
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вони споріднені з людьми. Тобто, живі природні об’єкти, а це 

рослинний і тваринний світ, суть прабатьки для них, тотеми. Вивчаючи 

їх спосіб життя, людина переймає його не в «звіриній шкурі», а в 

навчально-виховній, свободолюбній, а не рабській. Саме так 

формується людинознавство як водночас природознавство. Українське 

тотемне дерево, яким є калина, плаче, коли якийсь казковий персонаж 

ламає його гілки. Звідси ж лисичка-сестричка, вовчик-братик і т. п. 

гуманістична й інтелігентна життєва орієнтація.  

Звичайно, що технічна інтелігенція також родом із дитинства, 

отже, з казки. Але в силу різних обставин для певної категорії людей, 

яка чисельно суттєво переважає, дорослішання означає відмову від 

первинного світоглядного базису, яким є міфологія. До цього докладає 

зусиль і система освіти, яка орієнтує людину на суто об’єктивно-

наукове світорозуміння, доводячи, що міфологічні уявлення про буття 

суть прояви її суб’єктивної фантазії, не адекватні йому. Панування в 

суспільному житті економіки також спонукає до вибору 

природознавства, відділеного від гуманітарних дисциплін, в яких 

дозволена свобода індивідуальної волі. На ній промислову технологію 

не побудувати. Те, що сама філософія як найвищий тип світогляду 

виникла завдяки міфологічній картині світу, яка підштовхує до втілення 

суб’єктивних образів фантазії в дійсність, що, в свою чергу, спонукає до 

пізнання закономірностей взаємодії людини з природою, проходить 

повз навчально-освітнього процесу як виховного. 

Гуманітарна інтелігенція, можливо, поза своєю волею, 

фактично формується згідно позиції філософа А. Шопенгауера, який 

виходив із того, що, як і в І. Канта, «світ є моя уява», яка пробуджує в 

людині філософський рівень її власної самосвідомості, адже саме уява є 

тією єдиною для неї невідчужуваною об’єктивною реальністю, з якої 

можна відкрити предметно-речову реальність. «Ти з себе повинен 

зрозуміти природу, а не себе з природи. Це мій революційний принцип» 

[2, с. 17]. Діюча система освіти, якщо брати Україну, діє навпаки. А саме: 

основними предметами, починаючи з середньої школи й продовжуючи у 

вищій, домінують природознавчі навчальні предмети, а не гуманітарні. 

Звичайно, що можна, а то й потрібно, надавати їм пріоритет. Але постає 

питання: «Чи здатні вчителі та викладачі викладати їх як 

людинознавчі?». Є певні сумніви, які мають підстави. Науковий розум, 

абстрагуючись у пізнанні від людини як також соціально одухотвореної 

природної істоти, фактично виносить її за дужки. Чи не тому досягнення 

науки найбільшою мірою проявляються у сфері військового 

виробництва? Чи не тому продукується зброя масового знищення, що 

технічна інтелігенція чомусь вважає, що її промине знищення її ж 
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творчого генія? Те, що відкриття науки діють проти людей і що в цьому 

винні політики, досить непевне й непереконливе виправдання. Це 

позиція страуса, а не людини інтелігентної. 

Думаємо, що, взявши до уваги положення А. Шопенгауера, 

згідно якого «мотивація – це причинність, видима зсередини» [2, с. 37], 

можна суттєво скоригувати сферу мотиваційно-світоглядної, отже, й 

далекоглядної поведінки людини. Для цього слід основним напрямком 

виховного спрямування системи освіти обрати той, який вивчає 

природу із її внутрішньої сутності. А вона завжди органічно поєднана 

з тими схильностями, які схиляють її до гуманізації як природного, так 

і соціально-духовного довкілля. Зрозуміло, що це стосується свідомої 

державної політики по формуванню інтелектуальної еліти, свідомість 

якої на всіх управлінських рівнях в усіх сферах життя суспільства була 

б гуманітарно, а не технологічно, визначена. Постійні реформи в освіті 

будуть марними, якщо цього не усвідомлювати. 
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Середина 2014 р. поставила перед пересічними українцями 

Донбасу досить важке питання: як жити далі? В один момент звичне та 

налагоджене життя залишилося у минулому, було втрачено все, що до 

цього здавалося здобутим назавжди, вистражданим та непорушним. 

Міцна родина, престижна робота, комфортабельне житло, власний 

бізнес, розмірене та прогнозовано на доволі тривалу перспективу життя, 

можливості якісного відпочинку, реалізація творчого потенціалу та 

хобі, коло корисних зв’язків й побутово-інфраструктурного 
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забезпечення тощо, тобто все те, на здобуття чого було витрачено кращу 

частину життя й багато зусиль, в один момент зникло, стало 

недоступним або тимчасово втратило сенс. При цьому ця тимчасовість 

є філософською категорією та носить досить умовний характер: якщо у 

2014 р. здавалося, що потрібно переждати незначний період часу і все 

повернеться назад, то з кожним роком впевненість у зворотності 

ситуації скорочується та поступово зовсім втрачається. 

У 2014 р. кожна донбаська родина та людина мали у короткий 

час зробити вибір та прийняти важке для себе рішення – виїжджати чи 

залишатися. Головним аргументом при цьому здебільшого були не 

політичні вподобання, а реалії життя – стан власного здоров’я та 

здоров’я членів родини, вік, наявність вільних коштів на переїзд, 

готовність все почати з початку на новому місці, наявність будь-якої 

підтримки тощо. При цьому у кращій ситуації опинилися ті, чиї 

роботодавці доклали зусиль для переведення підприємств до 

українських територій та компенсували працівникам частину витрат на 

оренду житла. Нажаль таких бізнесменів-роботодавців було не багато. 

Переважна ж більшість переселенців опинилися сам на сам із 

проблемами, подолати які було досить важко: пошук житла, роботи, 

закладів освіти для дітей; лікарів, яким можна довірити власне життя та 

життя членів родини тощо.  

При цьому слід акцентувати увагу на тих проблемах, з якими 

зіткнулися та протягом всіх шести років суспільно-політичної кризи 

найбільш гостро відчувають внутрішньо перемішені особи (ВПО): 

1. Складності із пошуком житла, різке погіршення житлових умов та 

якості життя. Перше, з чим стикається будь-яка ВПО – це 

необхідність забезпечити себе і свою родину житлом на новому 

місті. Можливих варіантів реалізації цієї мети може бути декілька 

(від власного житла до оренди та гуртожитку), проте їх практична 

здійсненність залежить від ступеня фінансової забезпеченості 

родини та наявності родичів на території України. При цьому саме 

приналежність до ВПО значно ускладнює процедуру пошуку житла, 

іноді навіть унеможливлює її результативність. У результаті 

переважна більшість ВПО зазнала різкого погіршення умов 

проживання і побутового забезпечення та за будь-якого варіанту 

реалізації квартирного питання – скорочення купівельної 

спроможності. Обмежений бюджет дозволяє у кращому випадку 

орендувати житло на околицях крупних мегаполісів або у сусідніх 

містах, що веде до необхідності витрат значного часу та коштів на 

дорогу до місця роботи. 
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2. Складності із пошуком роботи за фахом, втрата здобутого за 

професією престижу та необхідність знову доводити свою 

професійну компетентність. Другою дуже складною для 

розв’язання проблемою ВПО є пошук місця роботи на новому місті. 

Зробити це досить складно, проте навіть якщо вдалося знайти роботу 

за фахом, ВПО має знову, як у молодості, багато працювати на 

власний імідж і авторитет, доказувати, що чогось варта у професії. 

Тобто весь нагромаджений у довоєнний період людський капітал у 

нових умовах апріорі не має вартості і людина вимушена знову 

докладати зусиль для доведення свого права на перебування у 

професії. При цьому у переважній більшості випадків ВПО може 

претендувати на посаду, що є нижчою за рівнем, ніж була в неї до 

переміщення. Саме тому дуже частим рішенням проблеми пошуку 

роботи для ВПО, якщо дозволяє вік, є кардинальна зміна сфери 

професійної діяльності. Така трансформація може стати можливою 

на підґрунті якісної базової освіти людини або добровільного вибору 

нею робочої професії. Крім того суттєвий бар’єр до повторного 

входження у професію у крупних містах країни стимулює ВПО 

опановувати різні види самозайнятості, успішні, проте поодинокі, 

приклади яких лунають з телебачення.  

3. Скорочення реальних фінансових можливостей родини. Незалежно 

від того, чи вдалося людині на новому місці знайти роботу або 

пощастило з роботодавцем, який організував процедуру евакуації за 

менш травматичним сценарієм, тобто незалежно від розміру доходу 

родини, її фінансові можливості порівняно із довоєнним періодом 

суттєво скоротилися. Крім статті витрат на оренду житла, яка у 

більшості випадків є домінуючою за розміром, додатково виникла 

необхідність у розв’язанні побутових питань, купівлі одягу, 

побутової техніки та інших необхідних речей, які залишилися на 

окупованій території. Ситуація погіршується через наслідки 

соціально-економічної кризи в Україні, зростання розміру 

комунальних платежів та інфляційні процеси. До того ж страх 

втратити власне житло на окупованій території, якщо не було 

прийнято та реалізовано рішення про його продаж, мотивує ВПО до 

сплати всіх комунальних рахунків на окупованій території. У 

результаті коштів на якісне харчування, своєчасне медичне 

обстеження, відпочинок, професійне навчання та дозвілля 

практично не залишається. 

4. Моральна пригніченість через неможливість жити ДОМА, 

відсутність впевненості у завтрашньому дні та необхідність 

постійного проходження перевірок, запроваджених владою. Статус 
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ВПО, замість того, щоб надавати людині захисту, всебічної 

підтримки та допомоги, фактично ставить на людині «клеймо» 

другосортності та необхідності посиленого надзору за її діями, 

територіальними і професійними переміщеннями. До того ж 

постійне запровадження владою обов’язкових процедур 

підтвердження означеного статусу, доведення доцільності 

отримання соціальних виплат, вимагає від ВПО постійного 

перебування у тонусі, витрачання часу і коштів на виконання 

встановлених вимог, які весь час змінюються. Чинником погіршення 

психологічного стану ВПО є й несприйняття їх місцевим 

населенням, особливо людьми третього віку. При цьому ключову 

роль у формуванні негативної суспільної думки стосовно 

переміщеного населення відіграла владна позиція, що проявляється 

у затверджених нормативних документах та положеннях. 

5. Психосоматика, різке погіршення стану здоров’я, загострення 

хронічних хвороб та рання смертність. Скорочення фінансових 

можливостей, низький рівень і якість життя, пригніченість від 

професійної незатребуваності та особистісної дискримінації, 

підвищений темп й надмірний обсяг праці, постійний психологічний 

тиск, відірваність від членів родини та друзів, турбота про власне 

майбутнє й скорочення ступенів свободи не можуть не позначитися 

на стані здоров’я осіб, які були вимушеними покинути власні оселі і 

шукати нове місце під Сонцем. Нажаль наслідки означених 

тенденцій є невтішними, а випадки смертності переміщених осіб 

через невиліковні хвороби не поодинокими.  

Перелічені складності носять глобальний характер, проте 

загальна кількість проблем, з якими стикаються у повсякденному житті 

ВПО у сьогоднішній складний для України час ними не обмежується. 

Водночас на всі інші труднощі ВПО за роки вимушеного переселення 

привчили себе не реагувати, а швидко шукати шлях їх реального 

подолання, жити одним днем. Через це у ВПО суттєвим чином 

підвищився рівень професійної й особистісної мобільності, з’явилися 

навички виживання у будь-яких умовах, душевної стійкості і 

незламності.  

Водночас було б також невірним не відмітити, що існують й 

позитивні тенденції, коли окремі ВПО за кризових часів набули 

додаткових фінансових й владних можливостей, яких не мали у 

довоєнний період. Проте це поодинокі випадки, що не носять масового 

характеру, а їх наявність навпаки ще більше висвітлює наявні проблеми 

ВПО.  
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Що ж стосується програм підтримки ВПО та надання ним 

грантів із міжнародним фінансування, то їх позитивний вплив є досить 

малим і недостатнім для дійсного підвищення рівня життя людини. 

Отже ВПО і сьогодні, як і шість років тому, залишаються сам на сам із 

своїми проблемами і за власним бажанням докладають всі зусилля, 

досвід і знання для розвитку тих територій, які їх прихистили і яким 

вони дуже вдячні. Іноді навіть здається, що переселенський десант і 

було «висаджено» з метою надання перспективного вектору розвитку 

регіональній економіці. Мета благородна, тільки навіщо такою ціною? 

Водночас переміщені особи все ще не втратили віру у краще майбутнє, 

стабільність і впевненість у завтрашньому дні, яке вони заслужили, як і 

кожен українець, незалежно від місця його походження. Проте чи довго 

вони витримають лише на власному ентузіазмі? 

 

 

 

Марина Кабанець 

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 

 У сучасних соціальних та економічних умовах, і особливо через 

необхідність подолання наслідків світової економічної кризи, зростає 

попит на нестандартні рішення влади та керівників підприємств щодо 

пошуку шляхів їх пристосування до нових реалій, а також вирішення 

складних кадрових та виробничих питань. 

 Результати дослідження О. Романовського [5] показали, що 

переважна більшість керівників (а саме 85 %) у сфері промисловості та 

державного управління в Україні мають інженерну освіту. 

Управлінська діяльність також потребує наявності та високого рівня 

сформованості моральних, творчих та лідерських якостей особистості, 

потреби самовдосконалюватися та стимулювати професійне зростання 

своїх підлеглих. 

 Інженерна діяльність – найважливіша складова суспільного 

розвитку, яка виступає в ролі основного джерела технічного прогресу. 

Вона характеризується високим ступенем інтеграції наукового, 

технічного та виробничого знання, високим темпом оновлення 

інформації. Головною функцією інженерів є якісне перетворення 

техніки та технологій, що в свою чергу впливає на зміни у виробництві 

та виробничих відносинах.  Творчість – одна з невід’ємних 

характеристик інженерної діяльності. Технічні завдання є за своєю 
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суттю багатоваріантними, вирішення яких потребує немалих творчих 

зусиль. 

 Творчий характер інженерної діяльності проявляється не тільки 

на етапі вирішення протиріччя, а й під час розробки проекту та 

впровадження нової техніки чи технології, коли дослідний зразок 

проходить через виробничий експеримент. На цьому етапі творчі 

зусилля інженера спрямовуються на вдосконалення продукту та 

прилаштування його до існуючих виробничих можливостей. 

Експлуатація техніки та технологій теж потребують творчих 

інженерних рішень через проблеми, які виникають, або зміни умов 

виробництва. 

 Під науково-технічною творчістю розуміють «соціально 

необхідну сукупність наукової та технічної діяльності в умовах наявних 

виробничих можливостей, яка спрямована на створення технічних 

об’єктів із використанням отриманих раніше наукових результатів» [3, 

с. 8]. 

 Ускладнення технічних завдань, які доводиться вирішувати 

сучасному інженеру, вимагає від нього вузької спеціалізації, з іншого 

боку, вона може бути ризикованою через невизначеність та 

нестабільність нинішнього суспільства. Вузька спеціалізація, яка 

переважала протягом тривалого часу у сучасних системах освіти, 

ускладнювала використання суміжних галузей науки та техніки, 

можливість освоєння нових спеціальностей, які виникають із технічним 

прогресом, закріплювала вузький технічний кругозір фахівця. Інженер 

має бути готовим та здатним до пошуку нового, виявляти при цьому 

здатність до ризику, наполегливість, вміння оцінювати та брати до 

уваги докази інших.   

Таким чином, молодий інженер, прийшовши на робоче місце 

після закінчення закладу вищої освіти, має продемонструвати 

розвинуту здатність до творчих підходів. З цього випливає, що розвиток 

творчої особистості інженера має відбутися під час його навчання. 

Обов’язковим завданням підготовки інженерів є розвиток у студентів 

творчого інженерно-технічного мислення. Це викликає необхідність 

формування потреби в творчій самореалізації та розвиток здібностей 

студента до технічної та науково-технічної творчості з перших днів його 

перебування у вищій школі. 

 Ми повністю поділяємо точку зору Е. Чугунової [6], яка 

наголошує на важливості мотиваційного компонента творчої активності 

інженера, підкреслюючи, що мотивація визначає повноту та 

інтенсивність особистісного внеску людини в науково-технічний 

прогрес, пасивність чи активність суб’єкта в професійній діяльності, 
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визначає розвиток фахівця в професійному відношенні та ступінь його 

творчої активності.   

 Формування творчої особистості майбутнього інженера у 

закладах вищої освіти стає можливим за умов наявності внутрішніх 

передумов для творчої діяльності (потреба у творчій самореалізації), 

творчого потенціалу особистості, співпраці та співтворчості разом із 

викладачем, власне творчої активності (у різних видах діяльності) та 

створення середовища, сприятливого для творчості та реалізації 

здібностей студента [2]. 

 Найскладнішим для впливу та розвитку вважаємо 

мотиваційний компонент розвитку креативності, оскільки потреба 

особистості у творчій самореалізації є складним динамічним 

утворенням, що виражається у прагненні людини реалізувати та 

розвинути свої сутнісні сили та потенційні можливості, результатом 

чого буде створення нових матеріальних чи духовних цінностей, а 

також ствердження власного «Я» особистості.   

 Складність мотивації до творчої самореалізації зумовлена її 

багатоаспектінстю. По-перше, така особистість характеризується 

прагненням новизни, що виявляється в допитливості, цікавості до 

науково-технічних задач та їх вирішення, чутливості до протиріч, 

бажанні глибше розібратися у проблемах, що належать до професійної 

сфери, а також бажанням застосувати свої знання на практиці та 

отримати результат. По-друге, людина прагне особистісного зростання, 

що виражається у наполегливій внутрішній роботі над собою та бажанні 

розвинути за реалізувати свої здібності; систематично виявляється 

бажання залишитися наодинці зі своїми думками та зосередитись на 

вирішенні протиріччя або розв’язанні задачі, причому така діяльність є 

самокерованою. По-третє, особистість має потяг до самого процесу 

творчої активності в різних видах діяльності, від чого вона отримує 

задоволення; також вона виявляє ініціативність та сміливість у 

застосуванні нестандартних підходів до виконання завдань, здатність 

реагувати на обставини нетривіальним способом та без зовнішніх 

впливів продовжує вирішення задач, поки протиріччя не буде подолано. 

По-четверте, відчуваючи у собі творчий потенціал, людина прагне 

реалізувати свої сутнісні сили у практичній діяльності, досягти високих 

стандартів, відчути свою конкурентоспроможність та перевагу, а також 

має бажання бути визнаним другими людьми, отримати підтвердження 

власної значущості та оцінку результатів своєї діяльності.  

 Мотивація до творчої активності розвивається та змінюється в 

залежності від віку, середовища, умов діяльності та впливів оточуючих 

людей. Задачею викладачів закладів вищої освіти є створення таких 
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умов, у яких потреба студента у творчій самореалізації набуде 

усталеності, тобто буде характеризуватися стабільністю та 

спрямованістю на діяльність за своїм фахом. 

 Основними методологічними засадами роботи з формування у 

майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації є системний, 

особистісний та діяльнісний підходи [2]. 

 Системний підхід у педагогіці визначається як метод, який 

застосовується до аналізу об’єктів, що мають певну кількість 

взаємопов’язаних елементів, поєднаних спільними функціями та метою, 

єдністю управління та функціонування. Система – це сукупність 

взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність та 

взаємодіють між собою. При чому взаємодія складових системи набуває 

характеру взаємосприяння компонентів, які спрямовані на отримання 

кінцевого результату. Система активно впливає на свої компоненти та 

перетворює їх відповідно до власної природи. Зміни одного компонента 

неминуче викликають зміни в інших і в усій системі в цілому. 

 Вплинути на процес формування потреби особистості у творчій 

самореалізації у технічному університеті можна тільки в тому випадку, 

коли в центрі уваги педагогів буде кожна особистість із притаманними 

лише їй якостями, здібностями та можливостями самореалізації. Це 

вимагає опори на особистісний підхід в якості найважливішого 

принципу побудови педагогічного процесу. Він передбачає орієнтацію 

на особистість як головну цінність, мету, суб’єкт, результат та головний 

критерій ефективності педагогічного процесу. Особистісний підхід 

вимагає визнання унікальності особистості, її моральної та 

інтелектуальної свободи, права на повагу, що потребує опори на 

природний процес творчого саморозвитку студента. 

 За словами В. Андрущенка [1], головним покликанням вищої 

освіти ХХІ століття є забезпечення духовного розвитку людини до 

розуміння сенсу і сутності її життя, що передбачає розширення і 

поглиблення можливостей реалізації здібностей і задатків особистості. 

Схожу думку висловлює і С. Подмазін [4], стверджуючи, що метою 

особистісно орієнтованої освіти є не формування і навіть не 

виховання, а знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, 

розвиток механізмів самореалізації, саморозвитку, самовиховання та 

інших механізмів, необхідних для становлення самобутнього 

особистісного образу. 

 Групою вчених Національного технічного університету «ХПІ» 

(Л. Товажнянським, О. Романовським, О. Пономарьовим) була 

розроблена концепція формування національної гуманітарно-технічної 

еліти на основі особистісно орієнтованих педагогічних моделей 
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розвиваючого навчання, які активізують внутрішній творчий потенціал 

особистості [5]. Ми поділяємо точку зору дослідників стосовно 

підсилення духовної складової інженерної освіти, оскільки саме вона 

забезпечує самореалізацію особистості, а ціннісні орієнтації 

особистості на творчість є основою формування її потреби у творчій 

самореалізації. 

 Діяльнісний підхід в педагогіці передбачає діяльність того, хто 

навчається, як основу, засіб та умову розвитку особистості. Оскільки 

діяльність – це перетворення людиною оточуючого середовища, вона є 

творчим процесом. Перетворюючи навколишній світ, особистість 

перетворює і себе, розвиваючись та самореалізуючись. Обов’язковою 

умовою формування потреби особистості у творчій самореалізації є 

творча активність в різних видах діяльності з опорою на власні сили 

людини, на внутрішню логіку її розвитку, в результаті чого формується 

особистість, здатна обирати, оцінювати, планувати та виконувати ті 

види діяльності, які є адекватними її природі, завдяки яким вона може 

задовольнити свою потребу у творчій самореалізації. 

 Сукупна реалізація вказаних підходів є методологічною 

основою формування у майбутніх інженерів потреби у творчій 

самореалізації та розвитку їх творчого потенціалу в умовах сучасного 

закладу вищої освіти. 
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Станіслав Катаєв, Марина Хрустальова 

 

СІЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ НА СЕЛІ 

 
У нашій роботі під інтелігенцією ми розуміємо працівників, 

зайнятих переважно розумовою працею. Це соціологічне трактування. 

Інших конотацій культурологічного характеру ми не використовуємо, 

хоча вони можливі в рамках спеціальної дискусії. Звичайно, 

представник сільської інтелігенції не обов'язково працівник, який має 

вищу або середню спеціальну освіту, тому що на селі іноді не вистачає 

працівників розумової праці, які мають відповідну освіту. Але для цілей 

операціоналізації, ми будемо використовувати і критерій рівня освіти, 

так як за нашими даними, серед працівників розумової праці 70% осіб з 

вищою освітою.  

Осіб з вищою освітою на селі абсолютно і відносно значно 

менше, ніж в місті. Так, в 2016 г. в Україні частка населення (%) у віці 

22 роки і старші, яке має повну вищу освіту складала 27,2% Але серед 

міського населення ця частка складає 34,6%, а серед сільського 

населення – майже у 3 рази менше (13%). [1]. Тож сільська інтелігенція 

має обмежений освітній потенціал, що впливає на її якість, на 

ефективність виконання своїх функцій [2].  

Щодо функцій сільської інтелігенції в літературі висловлюють 

думку, що головна місія сільської інтелігенції – це сприяння 

модернізації на селі. В літературі відзначається велика роль інтелігенції 

у модернізації села в 20-30 роки [3]. Звичайна ця роль залишається і в  

наші часи. 

Щодо загальних суспільних функція сільської інтелігенції, то 

одна її частина обслуговує інтереси держави, інша відображає інтереси 

громадянського суспільства.  

Сільські жителі мають в особі інтелігента свого речника, 

представника своїх інтересів, бо інтелігент в змозі висловити думку, 

сформулювати вимоги, потреби мешканців села. В літературі 

зазначається  «величезний конструктивний опозиційний потенціал 
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української інтелігенції, її спроможність відігравати активну роль у 

суспільно-політичному житті» [4 ].  Але саме інтелігенція впроваджує 

політику держави, яка не завжди відповідає  інтересам селян. В 

літературі відзначається, що така «дуалістичність стала родовою 

ознакою інтелігенції» [4 ]. 

За свідченням С. О Шамари, на ґрунті його опитування 

«сільські мешканці головною місією інтелігенції вважають «активну 

участь у піднесенні культурного рівня села». Серед інших поширених 

конкретних відповідей: інтелігент повинен «сумлінно виконувати 

роботу і вдосконалювати свій фах», «виховувати молодь», 

«організовувати дозвілля сільських мешканців», «допомагати 

пенсіонерам», «залучати спонсорів» [5]. 

Дослідники відмічають, що: «Сьогоднішні суспільні 

очікування ставлять перед інтелігенцією українського села складні 

завдання в галузі освіти, піднесення рівня агрономічної культури 

ведення господарств, економічної грамотності, правової свідомості та 

культурного дозвілля його мешканців» [6].  

   Щодо конкретних функцій сільської інтелігенції можна 

позначити професії, для яких потрібна вища або середня спеціальна 

освіта. Це: вчитель, лікар, священик, управлінець, бухгалтер, зоотехнік 

- ветеринар, агроном, головний механік, співробітник (зав.) будинку 

культури, землемір, співробітник Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП), представник банку, страхової служби, зав. пошти, 

бібліотекар, адвокат у складі ЦНАП тощо. Звичайно, представники 

деяких з цих професій не є у кожному селі, але вони є у більшості 

центральних сіл або селищ Об’єднаних територіальних громад. До речі, 

80% голів ОТГ мають вищу освіту. Дуже рідко серед них осіб з 

середньою освітою.  

Дослідники відмічають, що сільська інтелігенція «незважаючи 

на своє складне суспільне і матеріальне становище, зробила вагомий 

внесок у відбудову, реконструкцію і модернізацію культурно-освітньої 

та господарської інфраструктури українського села» [6]. 

Специфіка характеру праці працівника розумової праці в 

аграрному секторі полягає в тому, що часто крім основних своїх 

функцій, пов'язаних з посадою і професією, він займається сільським 

працею на землі або доглядає за тваринами. 

Це обумовлено способом життя сільського жителя, звичкою, 

що залишилася з дитинства, вимушеними обставинами недостатнє 

матеріальне забезпечення за рахунок основного заробітку, спонуканням 

не відрізнятися від своїх сусідів і ін. 
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Спосіб життя сільського інтелігента обумовлює і особливість 

його ментальності, яка має комбінований характер. По-перше, 

ментальність обумовлена освітою, розумовим характером праці, 

певним рівнем культури, що має риси міської. З іншого боку, ця 

ментальність обумовлена традиціями сільської громади, сільською 

працею в своєму господарстві, культурними зразками сільського 

жителя. Це фактично культурний маргінал, що поєднує в собі риси 

міського та сільського жителя, працівника розумової і фізичної праці, 

носія модерної і традиційної свідомості. Він «інакший» в міському і 

сільському соціальному середовищі. 

У процесах модернізації та реформування він займає більш 

активну позицію, ніж інші жителі села. Але не беззастережно, а лише з 

більшою ймовірністю.  

В ході соціологічного дослідження соціальних аспектів аграрної 

реформи в Запорізькій області соціолог Л. Зеленкевич провела 

опитування майже 800 мешканців сіл.  На питання  «З якими 

твердженнями Ви більш згодні?» Пункт «Потрібно підтримувати 

традиційні порядки, які давно склалися» серед осіб з середньою освітою 

відмітили 35,5%. А серед осіб з вищою освітою відмітили 20,5%. Пункт 

«Швидкі, корінні зміни поліпшують наше життя» відмітили відповідно: 

7,3% – 21,9%. Пункт «Потрібно не поспішати з реформами. Спочатку 

потрібно все перевірити, переконатися, що не буде гірше, і тільки потім 

міняти» відмітили відповідно: 46,4% – 50,3%. Пункт «Шкода, що 

розпустили колгоспи» відмітили відповідно: 34,5% – 18,5%. Пункт 

«Потрібний закон про продаж землі в приватну власність» відмітили 

відповідно: 1,8% – 6,6%. Пункт «Поступово життя на селі 

налагоджується» відмітили відповідно: 4,5% – 10,6%. 

Таким чином, сучасна сільська інтелігенція знаючою мірою сприяє 

модернізації та реформуванню на селі, але її можливості обмежуються 

особливостями ментальності та рівнем кваліфікації. 
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Марія Кашуба 

 

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ  

«ВЕСНИ НАРОДІВ» 

 

Наш час потребує переосмислення багатьох стереотипів 

стосовно подій вітчизняної історії, що вимагає  постійного  поглиблення 

знань, пізнання невідомих, навіть заборонених колись реалій,  тому 

виправдана пильна увага до діяльності  творців культури – знакових 

постатей, до яких прислухалися сучасники, які увійшли в історію як 

інтелектуали, провідна інтелігенція, що вела за собою маси. Розуміємо, 

що цей прошарок суспільства виділяється з маси мудрістю,  

освіченістю-ерудицією, і особливо – здатністю критично аналізувати 

події й процеси у суспільстві, навіть передбачати хід подій. У 

середовищі інтелігенції особливе місце посідають  інтелектуали, які 

здатні вдивлятися у майбутнє, розтлумачувати сучасникам 

спрямованість соціальних процесів, можливо, й впливати на їх 

результати. Щодо українських інтелектуалів періоду «весни народів» у 

Європі, то донедавна їх  називали «основоположниками українського 

буржуазного націоналізму», або ж просто замовчувалась їх діяльність.. 

У період «весни народів» – це перша половина ХІХ ст. – саме 

інтелектуали у країнах Європи започаткувати рухи «Молода Ілірія», 

«Молода Італія», «Молода Польща» та ін., а в Україні їх першими 
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підтримали студенти Львівської семінарії, створивши «Руську трійцю», 

яку очолили  майбутні  знакові культурні діячі – Маркіян Шашкевич, 

Іван Вагилевич і Яків Головацький. Їхня подвижницька праця зі збору 

пам’яток усної народної творчості,  пісень, звичаїв та обрядів, 

зафіксована у збірці «Зоря (1834 р.), альманасі «Русалка Дністровая» 

(1837 р.), продемонструвала народам Європи окрему націю Австро-

Угорської імперії, що має свою історію, культурну традицію, особливу 

мову, де відображений самобутній світогляд. У забороненому й 

знищеному майже повним тиражем альманасі «Русалка Дністровая» 

опубліковані не лише власні твори ініціаторів «Руської трійці», а й 

зразки усної народної творчості в порівнянні з подібними піснями 

інших слов’ян, щоб продемонструвати світові самобутність 

українського народу, що має власну особливо ліричну душу, яку 

«виливає» у піснях. У статті «Старина», зокрема, читаємо: «Сукромні 

голоси бринять по всій Русі (то піснев, то казков, то небилицею, то 

поведінкою, то приповідкою, то загадкою, то обрядом, то многим 

іншим; лиш їх скликати водно - а стане піснь велика, довга, безконечна, 

що цілим світом загуде, що сильно розгримить славу перідніх і 

нинішніх літ всього народа» – так уявляв свою працю 

Маркіян Шашкевич [1, с. 155]. Прославляючи самобутність 

українського народу, автори альманаха  підкреслили, зокрема, що 

тільки українській мові  притаманні пестливі суфікси – вживаються 

вони навіть стосовно ворогів, які у пісні названі «татароньки» [1, с. 59]. 

Можна помітити в опублікованих піснях і такі незвичні слова як 

«синонько», «штученьки». «колодонька», «війнонька», «мешканонько», 

«кухаронька», «дрівонька», «тяженько», «стелитоньки», «женитоньки», 

«тужитоньки» та інші, що яскраво засвідчували українську культурну 

ідентичність. Популяризували молоді семінаристи  також самобутні 

українські обряди, наприклад, М. Шашкевич опублікував детально 

описаний І. Лозинським  у Перемишлі обряд «Руськоє весілє» [1, c. 169–

172], а Я. Головацький  представив читачам  короткий опис  

«слов’янських і руських рукописів», які містяться у книгозбірні 

Онуфріївського монастиря у Львові, щоб продемонструвати давню 

традицію книговидання в Україні [1, с. 161–168]. 

«Руська трійця» своєю  невтомною працею  продовжила  

започатковану ще  наприкінці ХУШ ст. традицію утвердження 

української ідентичності, насамперед це спроби публікації історії 

окремих міст, чи всіх українських земель, до яких вдавалися учителі 

гімназій, окремі літератори, публіцисти. Це означає, що  в межах чужих 

держав – розірваний між Російською та Австро-Угорською імперіями – 

український народ в особі своєї інтелігенції  намагався усвідомити себе 
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нацією, утверджувати свою мову, вивчати власну історію, зберігати й 

помножувати традиції культури. Сприяли цьому  духовні процеси епохи 

Романтизму, специфічний світогляд епохи зі зверненням  до історії та 

усної народної творчості, де «зашифрований дух народу» (Й. Гердер), з 

культом таємничості та героїчної постаті (Єнські романтики), з 

ідеалізацією Середньовіччя й релігії, суб’єктивізмом та 

сентименталізмом. Доба Романтизму винесла в Україні, як і в Європі, 

на передній план питання історичного коріння народу, його «культурної 

притомності», національної мови, навіть власної державності. 

Цю епоху в Україні влучно назвав відомий філософ і культуролог 

Василь Лісовий «Культурницьким націоналізмом», адже провідні діячі 

української  культури не ставили питання  політичної незалежності 

України як держави, а активно працювали  над утвердженням саме 

культурної ідентичності. Першою спробою самоідентифікації 

українського народу як нації є анонімна пам’ятка початку ХІХ ст. 

«Исторія Русовъ», опублікована тільки 1846 р. Крім Козацьких 

літописів,  вона є першою історією українського народу, створеною в 

Новий час. Важливо, що  перебуваючи в іншій етно-культурній та 

політичній спільноті, українська «родова еліта», тобто інтелігенція, 

дбала передусім про свою «руську» самоідентичність, основою якої є 

власні історичні корені. Автор книги підкреслює, що є інші слов’янські 

народи, але вони не «руські», хоча  й є потомками Яфета: «По Князю 

Русу называли Роксоланами и Россами, а по Князю Мосоху, 

кочевавшему при рѣкѣ Москвѣ и давшему ей сіе названіе, Москвитами 

и Мосхами: от чего  впослѣдствіи и Царство ихъ получило названіе   

Московскаго и наконецъ Россійскаго» [2,с.2]. Автор особливо 

наголошує на відмінностях народу московського від руського, 

стверджуючи, що така інакшість у формі самості надана Творцем, 

освячена Його іменем, тому непорушна. Збереження самобутності 

народу – це утвердження відданості Творцеві. 

Основний зміст книги становить історія козацтва, зокрема й 

боротьби гетьманів Івана Мазепи й Павла Полуботка за автономію 

України – у тексті є  детальні промови цих діячів, які  засвідчують їхню  

відданість  справі української самобутності [2, с.202-204, с.229-230]. 

«Исторія Русовъ»  започатковує цілий пласт літератури на історичну 

тематику, яка присвячена обстоюванню української самобутності й 

національної ідентичності. Варто назвати хіба  деякі з найважливіших: 

«Записки про Малоросію, її жителів та виробництво» Я. Марковича, «О 

Малороссии, о древних обычаях» В. Ломиновського, 5 томів «Історії 

Малоросії» М. Маркевича, матеріал для подібної книги збирає  

М. Гоголь, сподіваючись читати курс лекцій в Санкт-Петербурзькому 
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університеті. О. Павловський публікує «Грамматику малорусскаго 

наречия» (1818), друкують кілька історій Києва, Десятинної церкви 

тощо, з’явилися ряд збірок  народних пісень (поет М. Цертелєв, 

М. Максимович, В. Залєський та ін.). 

Можна ствердити впевнено, що в контексті «весни народів» в 

Україні значно пожвавилося культурне життя: національна інтелігенція 

зосереджує свою діяльність в університетських центрах – Харкові та 

Києві. Публікуються українські альманахи, збірники творів, журнали, 

серед яких «Украинский вестник», «Украинский альманах», 

«Запорожская старина», «Украинский сборник» тощо. Переважають в 

публікаціях твори українських письменників і поетів, матеріали з історії 

України. Започаткована І.Котляревським  нова українська література 

оспівує й ідеалізує українське село, звичаї й побут народу, виникає 

український професійний театр (у Києві від 1807 р., у Харкові 

відновлений після 1808 р), на Полтавщині функціонують аматорські 

театральні трупи, у Полтаві театр очолив Іван Котляревський. У 1822 р. 

вперше поставили виставу українською мовою, з’явилися професійні 

українські актори – М. Щепкін, К. Соленик та ін., Семен Гулак-

Артемовський створив першу українську оперу «Запорожець за 

Дунаєм», творять монументальні пам’ятники перші українські 

скульптори й архітектори (І. Мартос, А. Меленський), виставляють свої 

твори перші українські художники: Л. Жемчужніков, К. Трутовський, 

Т. Шевченко. 

Українська самобутність та культурна ідентичність була темою 

діяльності Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 рр.) У 

створеному  студентами й професорами Київського університету гуртку  

виношувалась ідея слов’янського братства, в якому Україні належить 

провідна роль з огляду на особливий пієтет – пошанування Бога як 

єдиного пана й повелителя. Душею братства були М. Костомаров, 

П. Куліш, М. Гулак, О. Білозерський. Вони поглиблювали знання 

української історії, писали  наукові праці й художні твори на історичні 

теми, активно вивчали український фольклор. Згодом П. Куліш разом з 

І. Пулюєм переклав Біблію українською мовою, створив  специфічний 

український правопис «кулішівку», опублікував перший історичний 

роман «Чорна рада». М. Костомаров, крім суто історичних досліджень, 

намагався науково обґрунтувати  чітке розмежування української та 

російської національностей у праці «Дві руські народності» [3]. Стаття 

опублікована в журналі «Основа» 1861 року, вона виявилася 

результатом багаторічних  роздумів автора і його ґрунтовної праці над 

вивченням історії слов’ян від найдавніших часів. Текст статті донині 

читається актуально: «З церквою сталося у Великоруському світі 
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протилежне тому, що було в південноруському. У південноруському, 

хоча вона мала моральну могутність, але не довела своєї сили до того, 

щоб бездоказово освячувати успіх факту; на сході вона необхідна, в 

особі своїх представників – духовних сановників,  повинна була 

зробитися органом верховного кінцевого суду; бо для того, щоб справа 

прийняла характер Божого зволення, потрібно було визнати його таким 

від тих, хто володів правом вирішувати це. Тому церковна влада на 

сході стояла незрівнянно вище над  масою і мала набагато більше 

можливості діяти самовладно» [3, c. 37]. Духовна влада у Великоросії 

повинна була йти поряд зі світською і вести її до тієї мети, яку обирає 

остання, тобто потурати розбоям, освячувати  загарбницькі війни, 

грабежі, знищення окремих народів і їх культури. «Тому, – міркує 

М. Костомаров, – в історії Великоросії ми бачимо неодноразові 

приклади, як першопрестольники церкви потурали світським монархам 

і  освячували їхні справи, навіть абсолютно чужі статутам церкви» 

[3, c. 39]. Влада в імперії  була могутньою тому, що приймала 

присвячення від церкви. 

Не може не викликати здивування і  визначення специфіки 

російської філософії: «Таким чином філософія Великоруська, 

усвідомивши  необхідність суспільної єдності й практичної пожертви 

особою,  як умовою великої спільної справи, довірила волю народу волі 

своїх обраних, надала освячення успіху вищому вираженню мудрості, й 

так дійшла вона свого часу до формули: Бог та цар у всьому! – що 

знаменує крайнє торжество панування  спільності над особистістю» [3, 

c. 39–40]. Автор статті влучно зауважив, що у «Великоруській 

релігійності» переважає звернення до обрядів, до формул, 

зосередженість  у зовнішності, тоді як у «південноруській стихії» 

переважає  розумова праця над духовними питаннями.  На такому ґрунті 

«Великоруська стихія» показувала напрям до приєднання, до 

підпорядкування і до поглинання самобутності частин. «Утворилася 

нетерпимість до чужої віри, презирство до чужих народностей, 

зарозуміла думка про себе» [3, c. 42]. Попри те, що, на його 

переконання, український народ глибоко релігійний,  досліджена 

історія розвитку обох народів дозволила М. Костомарову зробити  

висновок про  їхню докорінну несхожість: «Плем’я південноруське 

мало відмітним своїм характером перевагу особистої свободи, 

Великорос – перевагу общинності. За корінним  поняттям перших, 

зв’язок людей ґрунтується на взаємній згоді й може розпадатися за 

їхньою незгодою; інші прагнули встановити потребу і нерозривність 

один раз встановленого зв’язку і саму причину встановлення віднести 

до Божої волі й, отже, вилучити від людської критики» [3,c.46]. 
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Зрозуміло, що підтримував  такі думки, а також ідеї братства Тарас 

Шевченко, популяризуючи у  поетичних та прозових творах історичну 

тематику й утверджуючи українську культурну ідентичність, за що був 

жорстоко покараний царем. 

Прославив українську самобутність і Микола Гоголь, 

демонструючи своїм талантом звичаї та культуру українського села. 

Незважаючи на те, що митець майже все свідоме життя, подібно до 

Т. Шевченка,  провів  поза межами рідної землі, він зумів зберегти в уяві 

й увічнити у своїх творах красу української природи, велич Дніпра, 

мелодійні наспіви й неповторні святкові обряди у всьому їх багатстві 

барв, естетизмі, у витворах народного мистецтва, у передзвоні 

синонімів рідної мови. Талант М. Гоголя значно збагатив уявлення світу 

про Україну, підкресливши її самобутність і культурну ідентичність. 

Такі кілька прикладів мислення й діяльності українських 

інтелектуалів періоду «весни народів» переконують, що в Україні її ідеї 

мали численних прихильників і розповсюджувачів,  пробудили бажання  

обстоювати культурну ідентичність і самобутність українського народу. 
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Сергій Клименко 

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

ДО РЕЖИМУ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО 

 

У зв’язку з відзначенням 100-ї річниці почалося нове дослідження 

багатьох сторінок історії України, у тому числі й діяльності гетьманату 

П. Скоропадського в 1918 році. Українська держава стала другою 

формою української державності періоду національної революції 1917-

1921 рр. і важливою сходинкою в нашому державотворенні. Історики 

неоднозначно оцінюють постать авторитарного правителя ‒ гетьмана 
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Павла Скоропадського, який, з одного боку, сприйняв українські цінності 

та наважився взяти на себе відповідальність за майбутнє України, а з 

іншого ‒ не набув достатньої суспільної підтримки, належної 

національної свідомості й залишився переобтяженим російською 

політичною й культурною традицією. Судження сучасників про 

гетьманат П. Скоропадського від беззастережного сприйняття як єдиної 

реальної можливості реалізації української державності до трактування 

як контрреволюційного антинародного режиму. Це ідеологічне 

протистояння згодом перейшло було відображено в наукових працях. 

Серед проблем, які так і не вдалося розв’язати П. Скоропадському, 

можна відзначити питання залучення до державотворчого процесу 

української національно-демократичної інтелігенції. Ураховуючи 

сьогоднішнє критичне сприйняття української влади національною 

інтелігенцією, не можна нехтувати досвідом гетьманської доби в цій сфері.  

Національна ідея у країнах Центральної та Східної Європи 

формувалася насамперед представниками національної інтелігенції, а 

вже потім опановувала націю, яка й виступала визначальним чинником 

у процесі державотворення. Але в нашому випадку, на жаль, цей 

об’єднавчий фактор не спрацював, оскільки дві національні свідомості 

сформувалися навіть не в рамках одного народу (галицькі і 

наддніпрянські українці). Підавстрійські українці на початок ХХ 

століття вже сприйняли ідею єдності нації «від Сяну до Дону». Але 

всередині самої української інтелігенції тривало протистояння двох 

свідомостей: української і малоросійської. Одна переконувала в 

наявності окремої української нації, розірваної через імперський тиск та 

низький рівень національної свідомості; інша, навпаки, обстоювала 

твердження про штучність української національної ідеї та існування 

малоросів як гілки загальноросійської нації [1, с.135]. Тому українська 

інтелігенція ще напередодні Лютневої революції 1917 року не мала 

чіткого бачення перспектив української державності.  

Українська Центральна Рада навіть після проголошення 

незалежності УНР обстоювала позицію, що Україна в політичній 

перспективі має залишитися складовою федеративної Росії. Але 

найгірше, що наймасовіші українські соціалістичні партії навіть після 

агресії радянської Росії проти УНР наполегливо прагнули створити 

єдиний революційний фронт із російською демократією, від якої наївно 

сподівалися отримати підтримку в розв’язанні соціальних та 

національних проблем. 

Ідея національної державності, яка мала б об’єднати все 

українське суспільство, а не лише трудові класи, в універсалах 

Центральної ради подавалась у переплетінні із соціальними 
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проблемами. Максималістські наміри розв’язання цих проблем 

радикально загострили суспільний антагонізм і зробили неможливою 

класову співпрацю в єдиному національному таборі [2, с.26].  Це 

створило ситуацію, в якій спроби української інтелігенції розв’язати 

соціальні проблеми стали нездійсненними. Протягом періоду 

Центральної Ради більшість української інтелігенції повірила сама, а 

згодом намагалася переконати громадськість, що тільки соціалісти є 

українцями і тільки вони мають право визначати інтереси українського 

народу. Інтереси ж ці зводилися до побудови соціалістичного устрою в 

Україні. 

Як це не парадоксально, але в новій українській гетьманській 

державі майже весь табір української національно-демократичної 

інтелігенції став в опозицію до нового режиму. Це забезпечило 

панування малоросійської свідомості серед керівників Української 

Держави. Коли на доручення гетьмана П. Скоропадського в травні 

1918 року було сформовано Раду міністрів, то з 12 членів уряду з 

українським походженням усі (за винятком Д. Дорошенка) орієнтувалися 

на єдину і неподільну Росію [3, с.166]. Проєкт, що прийшов на зміну УНР 

наприкінці квітня 1918 року виявився українським за назвою, формою та 

окремими аспектами внутрішньої політики (передусім культурно-

освітньої) і малоросійським ‒ за широкими проявами імперської 

спадщини, яка динамічно регенерувалася в правничій практиці, 

використанні кадрового потенціалу, толерантному ставленні до вороже 

налаштованої щодо України строкатої російської еміграції. Остання 

ставала дедалі потужнішим подразником, що викликав загострення 

суперечностей між інтелігенцією з українською і малоросійською 

свідомістю. Тому українська інтелігенція мала підстави критикувати 

гетьманський режим за недостатню «українськість».  

Острах перед українською реакцією, уособленою колишнім 

царським генералом та поміщиком з малоросійською свідомістю, 

уврешті-решт завадив спробі реалізації консервативної моделі 

національної державності. Прагнення класової злагоди, примирення 

соціально-економічних інтересів селян і землевласників, підприємців і 

робітників, демонстроване Павлом Скоропадським та його урядом, не 

знайшло розуміння з боку ліберально-демократичної й соціалістичної 

української інтелігенції. «Неусвідомлений соціалізм» народних низів, 

які прагнули земельного переділу радикалізував українську 

інтелігенцію у відносинах з гетьманом. 

Українська держава П. Скоропадського була спробою створення 

єдиної нації. Громадянство й рівність усіх перед законом було 

забезпечене незалежно від етнічної й мовної належності. Гетьманат 
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постав як держава самостійників, і малоросів, але це стало однією з 

головних причин його нетривалого існування. 

Від моменту проголошення Української Держави і до останніх її 

днів двері до співпраці для усіх українських політичних партій було 

відчинено. Гетьман повсякчас намагався залучити до участі в уряді 

представників якнайширшого спектру українського політикуму. 

Для більшості представників української інтелігенції 

важливішими виявилися соціальні завоювання революції 1917 р. Тож 

гетьманат вони розцінили як явище реакційне й від співпраці 

відмовилися. Натомість усі свої зусилля національна інтелігенція, 

відмовившись від співпраці, спрямувала проти існування Української 

Держави. Антигетьманське повстання у листопаді 1918 року 

продемонструвало наявність в Україні величезного потенціалу 

суспільної енергії. На жаль, цей потенціал було використано проти 

власної державності. Очільники антигетьманського повстання не 

спромоглися в подальшому використати енергію мас на 

державотворення йі боротьбу з більшовиками та білогвардійцями. 

Справедливим докором їм стали слова В’ячеслава Липинського: «Коли 

б наші революційні отамани та інтелігенти в 1918 році взяли й 

піддержали місцеву консервативну владу гетьмана 

Павла коропадського, то по цей час існувала б Українська Держава 

[4, с.432].  

Отже, на час виникнення Української держави усередині 

української інтелігенції не існувало єдиної національної ідеї і 

свідомості, що могли б консолідувати націю. Замість цього в одному 

народі існувало декілька варіантів свідомості, головні з яких – 

українська і малоросійська. Ця ситуація стала на заваді процесу 

національної консолідації. Крім того, не було єдності й чіткого уявлення 

про майбутнє країни, , бо після революційних подій 1917 року значна 

частина української інтелігенції перейнялася лівими ідеями ліквідації 

приватної власності та утвердження суто етнічних цінностей замість 

громадянського суспільства. Тому цей проєкт не отримав належної 

підтримки в російськомовних містах. У цілому, розкол в середовищі 

українській інтелігенції призвів до розколу в суспільстві та 

громадянського збройного протистояння, що значно загальмувало 

процес формування суверенної держави. 
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Зоряна Комаринська 

 

СЛУЖИВ УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАРОДУ… 

 

Наш державний здвиг невгасимим вогнем запалить  

усі живі українські душі і свого часу таки принесе відповідний плід. 

Помремо ми, але святий вогонь, що його ми сміливо запалили,  

уже ніколи не погасне… 

І. Липа 

 

В українській історії є багато імен, здавалось би, відомих, 

величних, однак, при детальнішому розгляді їх життя, чину, виникає 

думка про недостатню поінформованість й популяризацію їх діяльності 

серед широкого загалу. А поза тим, ці постаті жили серед людей та 

творили для них.  

Одним з таких величних імен, закарбованих в історії 

українського державотворення 1917–1921 рр. є Іван Липа /1865-1923/ – 

громадський і політичний діяч, лікар, письменник, видавець. 

Уродженець півдня України, нащадок давнього козацького роду, він 

переймався всіма труднощі бездержавного існування України, 

намагався, виходячи з умов і обставин часу, сприяти їх вирішенню. 

Здобувши початкову й середню освіту в м. Керч, І. Липа 

вступив на медичний факультет Харківського університету. 

Слобожанщина як колиска національного відродження того часу 

вплинула на молодого І. Липу. Разом з однодумцями студентами 

М. Байздренком, М. Базькевичем, В. Боровиком під час роботи в комісії 
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з перепису нерухомого майна у Полтавській губернії, 1891 р. 

спричинився до створення таємного товариства з політичними ідеями 

самостійності України – Братства Тарасівців». Згодом так згадував цей 

момент: «…Велика і незабутня могила генія міцно і чарівно з’єднала 

нам любов’ю. Дух же Тарасів був між нами німим і невидимим свідком 

нашої присяги, що ніхто з нас не схибне в бік, не покине своєї матері 

України» [1, c. 1]. 

Це була перша політична організація з чіткими й виразними 

вимогами самостійності України, члени якої прагнули відійти від лише 

культурно-просвітницького напрямку роботи, діяти ширше – через 

національно-визвольний рух сприяти відродженню Української 

самостійної держави. «Ми любимо усіх людей і бажаємо усій 

людськості добра і волі. Ми віддаємо усі сили, щоб визволити свою 

націю з гніту. Ми вживаємо тільки українську мову, ми працюємо 

тільки для українського народу», - такою бачили мету своєї діяльності 

та свого життя молоді люди, які зробили цю клятву на Тарасовій горі 

[2, c. 1]. Серед них був Іван Липа. Для Російської імперії це був 

кричущий випадок, коли після десятиліть заборон український рух не 

занепав, а ще й набув нових форм і, головне, змісту. І відповідь царату 

була жорстокою. Ретельні обшуки, арешти, тривалі й виснажливі 

допити, мужня поведінка членів Братства, і як результат – недостатньо 

доказів для тривалих арештів. Іван Липа дістав тринадцять місяців 

арешту, і протягом наступних трьох років підлягав нагляду поліції, не 

мав права протягом трьох років проживати у центральних губерніях 

Російської імперії. Через це він змушений був переїхати до Казані, де й 

1897 р. завершив медичну освіту в тамтешньому університеті. Опісля – 

праця земським лікарем, лікуючи соціально незахищених, бідних 

людей, там, де вони цього потребували - у Херсонській, Одеській, 

Полтавській губерніях, а з 1902 р. оселяється в Одесі. «Праця над 

народом – для нації», за висловом сина Юрія, супроводжувала І. Липу 

впродовж всього його життя. 

Палке бажання Івана Липи працювати для добра і користі свого 

народу знайшло своє втілення у будівництві у с. Великий Дальник 

поблизу Одеси лікарні на кілька будинків, закладенні саду на більше, 

ніж 3 га землі, з басейном, городом, квітником. Ця лікарня працює і 

дотепер [1, с. 2]. Усе подальше життя він лікував бідних людей, часто 

безкоштовно, про що свідчить навіть один із доносів на нього, де у 

провину ставиться факт надання лікарем І. Липою ліків у борг. 

Початок ХХ століття ознаменований для Івана Липи активною 

лікарською практикою, а також видавничою та літературною 

діяльністю. З 1905–1918 рр. він в Одесі видає альманах «Багаття», був 
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співредактором тижневика «Українське слово», плідно співпрацював з 

українськими часописами «Нова громада», «Шершень», «Громадська 

думка»/ «Рада», «Українська хата». Був серед засновників першого у 

підросійській Україні культурно-просвітнього товариства «Просвіта» в 

Одесі, згодом заснував єдине у місті українське видавництво 

«Народний стяг» [1, с. 2]. 

Вир національно-державного відродження захопив Івана Липу. 

З початком революційних подій в Україні він активно долучається до 

процесу державного будівництва. Його обрали делегатом від Одеси до 

Української Центральної Ради. Далі – посада комісара уряду Одеси, 

лікарського інспектора Одеси /за гетьманату П. Скоропадського. 

Іван Липа – серед розробників й авторів першої Конституції 

УНР 1918 р. 

Довелося багато, але коротко/протягом чотирьох місяців 

попрацювати в уряді Директорії. Мешканці Одеси запропонували 

кандидатуру І. Липи до уряду УНР від Української партії Соціалістів-

Самостійників. У першому уряді В. Чехівського, створеному 24 грудня 

1918 р., Іван Липа очолив управління культів, що функціонувало при 

Міністерстві освіти, а фактично - було самостійним. З 2 січня 1919 р. 

І. Липа – у Києві на урядовій роботі. Продовжував свою діяльніість на 

цій посаді й за уряду С. Остапенка та Б. Мартоса до фактичного 

звільнення – 13 травня 1919 р. До заслуг Івана Липи належить 

скликання з’їзду єпископів - автокефального Собору, утворення 

Синоду, підписання Закону про автокефалію Української православної 

церкви, українізація церковного діловодства - зобов’язав духовенство 

вести увесь документообіг, а особливо – метричні книги,  українською 

мовою [3, с. 2]. З 1919 р. – член Центрального Комітету Української 

партії Соціалістів-Самостійників.   

Далі – поєднання державної служби з виконанням професійних 

обов’язків. Іван Липа – лікар військового міністерства у час 

перебування Кам’янець-Подільського у статусі столиці УНР на початку 

червня 1919 р. Нечисленна українська армія, яка була оточена у місті 

більшовиками і поляками, не мала допомоги ззовні, потерпала від браку 

харчів, амуніції, а найгірше – медикаментів. І. Липа важко переживав 

цю ситуацію, і за спогадами сина Юрія, зі служби «приходив сумний і 

мовчазний» [1, с. 3].  

У листопаді 1920 р., через наступ більшовиків, І. Липа, як і 

багато інших діячів, виїхав на еміграцію до Польщі, у м. Тарнов. Тут з 

24 березня 1921 р. він був міністром здоров’я і опіки в еміграційному 

уряді чотири місяці, аж до часу, коли наказом Директорії 5 серпня 1921 

р. було звільнено весь уряд. 
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Після вимушеної еміграції І. Липа на початку 1922 р. прибув до 

Львова, а 1 березня того ж року, знайшовши помешкання у м. Винники 

поблизу Львова, оселяється тут. Будучи хворим, він провадить життя 

без політики, займаючись письменницькою діяльністю та лікарською 

практикою. Жив доволі скромно, винаймаючи житло у хаті 

Марії Лозовської по вул. Шашкевича /тепер – вул. Лесі Українки/, де 

приватно приймав пацієнтів, не маючи дозволу на практику, через що 

був переслідуваний польською поліцією. Тут І. Липа написав свої 

новели «Кара» і «Утома», які з мистецької точки зору високо оцінив 

його син Юрій. Саме тут, у Винниках, у цей же час проживав 

Іван Огієнко – громадський і політичний діяч, колега І. Липи по 

спільній праці в уряді УНР/був міністром освіти, з яким до останніх 

своїх днів, будучи самотнім, спілкувався Іван Липа. Іванові Огієнку 

належать спогади про Івана Липу та винниківський період свого життя. 

На початку листопада 1923 р. стан здоров’я Івана Липи різко 

погіршився, і 13 листопада він помер. Чин похорону здійснював парох 

місцевого греко-католицького храму о. Г. Гірняк з дозволу митрополита 

Андрея Шептицького, оскільки І. Липа був православного 

віросповідання. Похований великий українець на місцевому кладовищі 

неподалік могили борцям за волю України – українським січовим 

стрільцям. 1937 р. зусиллями сина Юрія споруджено на могилі 

Івана Липи пам’ятник авторства скульптора А. Коверка, відбулося його 

урочисте посвячення та відкриття за участю місцевих священиків, 

великої кількості громадян міста і гостей, мистецьких колективів.   

Пам'ять про видатного сина України живе у серцях мешканців 

міста Винники, де він знайшов свій останній спочинок. Тут його ім’ям 

назва вулицю, встановлено меморіальну таблицю на будинку, де 

проживав, традиційно до ювілейних дат відбуваються урочисті 

культурно-просвітницькі заходи – концерти, виставки, лекції, наукові 

семінари, зустрічі з членами родини, науковцями – дослідниками життя 

і творчості І. Липи з усієї України. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кухаренко Р. Іван Липа – письменник та міністр УНР. – Режим 

доступу: URL: https: // www.global-analityk. Сom 

2. Черкаська Г. Іван Липа: «Ми віддаємо усі свої сили, щоб визволити 

свою націю з гніту». – Режим доступу URL: http://www.uamodna.com 

3. Липа Іван Львович. – Режим доступу: URL: 

http://www.uk.wikipedia.org 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
http://www.uamodna.com/
http://www.uk.wikipedia.org/


Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

96 

Илья Кононов 

 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МИССИЯ  

ФЁДОРА РОМАНОВИЧА ДУНАЕВСКОГО 

 

Фёдор Романович Дунаевский (1887-1960) принадлежит к 

представителям украинской интеллигенции, которых чаще вспоминают 

за границей, нежели у себя на Родине. В интеллектуальную историю 

нашей страны он вошел благодаря восьми годам интенсивной работы 

на посту директора Всеукраинского государственного института труда, 

основанного в 1921 году в рамках движения научной организации труда 

(НОТ). Он был его основателем, собрал его творческий коллектив и был 

его душой. 

В 1920-е годы интеллектуальным центром Украины был 

Харьков. К началу 1930-х годов в этом городе работало свыше 80-ти 

научно-исследовательских институтов разного профиля, что позволяло 

с гордостью заявить: «Харьков – мозг Украины» [1: c. 13]. Следует 

отметить, что в Харькове в научной среде господствовала атмосфера 

устремленности в будущее, а не ориентации на прошлое. Деятельность 

Всеукраинского государственного института труда, который чаще 

называют Харьковским институтом труда (ХИТ), - яркий пример этого. 

О направлении работы института в авторитетном справочнике того 

времени говорилось: «Исследовательские работы производит в отрасли 

всестороннего изучения процессов труда, психофизиологии 

трудящихся и учащихся» [2 с. 223].  

Исследовательское поле ХИТ сформировалось на пересечении 

движения научной организации труда и психотехники. Последняя 

дисциплина не совпадает ни с одной дисциплиной современной 

научной номенклатуры. И. В. Образцов пишет: «В тот период 

психотехника, по сути, представляла собой практическую или 

прикладную психологию, с позиций сегодняшнего дня – комплекс 

социально-психологических и социолингвистических технологий» 

[3, с. 145]. Психотехника была нацелена на социоинженерное 

воздействие на развитие общества.  

ХИТ был включен во всесоюзные процессы, но выработал своё 

уникальное лицо. Исследователи отмечают в его деятельности, если 

сравнивать с московским Центральным институтом труда (ЦИТ), 

больший прагматизм, меньшее внимание идеологической 

проблематике [4, с. 101]. Харьковские ученые успешно решали 

проблемы организации торговли в городе, оптимизации налогов в 

масштабах всей Украины. Была создана машиносчётная станция, 
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призванная собирать оперативные данные о работе предприятий. С 

определенной степенью осторожности можно сделать вывод, что они 

вышли на оперирование данными такого масштаба, которые сейчас 

определят английским термином Big Data. 

Коллектив ученых под руководством Ф. Р. Дунаевского 

вдохновлялся гуманистическими идеями. В связи с этим нужно сделать 

отступление для характеристики их общественного контекста. В 

первую очередь, речь пойдет о педагогической системе тогдашней 

советской Украины. Л. Ц. Ваховский выявил в украинской 

педагогической науке и практике 1920-е гг. четыре основные 

методологические проекты: «социальное воспитание», «свободное 

воспитание», «рефлексологическая педагогика», «марксистская 

педагогика» [5]. В начале 1920-х годов в Украине под руководством 

тогдашнего наркома просвещения Григория Федоровича Гринько (1890 

– 1938) была разработана и принята стройная образовательная 

концепция, базировавшаяся на «материальном» подходе [6, с. 186). 

Представление о ней даёт «Порадник по соціяльному вихованню». Эта 

книга служила прямым руководством к действию для работников 

образования. провозглашалась политика фактической экспроприации 

детей у семьи: «В этих условиях Рабоче-Крестьянскому Государству и 

обществу необходимо вести решительную борьбу против 

авторитаризма семьи, её индивидуалистических, мелко-

собственнических тенденций, социально-бытового консерватизма и 

деспотизма родителей, религиозных предрассудков и прочее. 

Следовательно, в современную эпоху базой воспитания детей в 

Республике является не семья, а общество» [7, с. 2]. Утверждалось, что 

личность не может быть ориентиром педагогического процесса: 

«…Детская «личность» является объектом воспитания только тогда, 

когда она через какие-то причины выпадает из детского коллектива (так 

называемый «дефективный» ребенок). В основном, или так сказать – 

«нормальном» педагогическом процессе детская «личность» есть такая 

себе педагогическая фикция, поэтому на неё вовсе не должна обращать 

внимание целая система социального воспитания. Последняя 

основывается целиком на педагогическом коллективе, что раскрывает 

законы (нормы) и формы поведения детского коллектива» [7, с. 2]. Сам 

педагогический процесс рассматривается, «как процесс 

последовательного образования новых рефлексов» [7, с. 3].  

Одновременно с этим документом Ф. Р. Дунаевским публикует 

небольшую книгу «Задачи просвещения», указывая, что написал её еще 

в 1918 г. В этом произведении, которое можно назвать педагогической 

утопией, он выступает за свободное развитие каждой личности в 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

98 

коллективе, за превращение каждого человека в творца. Он утверждает 

относительную независимость культуры (и воспитания как её элемента) 

от политики. Все это представляется в виде аллегории Дворца 

Созидания. Вступая во Дворец, как в реальное здание, ребенок начинает 

знакомиться со всеми богатствами человеческой культуры. При этом 

весь процесс подчиняется нескольким принципам. Первый принцип – 

самостоятельная работа с некими проблемами, проектами. «Такова 

систем Дворца Созидания. Она не знает уроков и не знает лекций. Она 

дает возможность учащемуся ознакомиться самому и приучиться к 

работе самостоятельно. Наставник приходит к ученику только там, где 

он не в силах справиться самостоятельно. Но наставник не даёт ему 

готового ответа, он только помогает найти его самому» [8, с. 60]. 

Второй принцип – принцип концентрического усвоения знаний. 

«Система образования, к которой применяет свои залы Дворец 

Созидания – концентрическая система. И концентр подготовительный 

отличается от концентра начального не обширностью, но глубиною» [8, 

с. 23]. Третьим принципом является единства образования и науки. 

«Здесь находит наука свою действительную свободу» [8, с. 63]. 

Четвертым принципом является уважительное отношение к каждому 

ученику, развитие и защита его достоинства. «Дворец созидания знает 

о вашей боязни и не оттолкнет вас с надменным презрением. Он не 

морализирует над слабостями, но изучает их и помогает в них» [8, с. 67]. 

И пятым принципом можно назвать индивидуальность продвижения в 

познавательном процессе и фиксация достижений на отчетных 

карточках по желанию обучающихся. Правда, автор утопии отмечает, 

что так по Дворцу можно ходить недели и годы, все изучая, пробуя и 

предлагая свои соображения [8, с. 24].  

Утверждение принципов коллективистского гуманизма стало 

миссией Ф. Р. Дунаевского. Будучи директором ХИТ, он огромные 

усилия прилагал к налаживанию в Украине профессионального 

подбора. При этом он задавался социологическим вопросом: насколько 

человек как профессионал (не только актуально, но и в потенции) в 

состоянии отвечать тем производительным силам, которые создал. 

Правда, называл он его «биологическим». Он писал: «Социальный хаос, 

отражающийся на процессе профессионального подбора, как хаос в 

использовании профессиональных пригодностей, заслоняет от нас 

более страшный и общий, биологический вопрос: вопрос о мере 

профессиональной пригодности человечества в целом к тем задачам, 

которые ему ставит история» [9, с. 2]. 

Профессия, по Дунаевскому, связывает индивида и общество, 

давая первому место в общественном разделении труда, а второму – 
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удовлетворение коллективных потребностей. Рассогласование в 

профессиональном подборе порождает и индивидуальные трагедии, и 

общественную дисгармонию. Но в послереволюционной Украине 

профессиональный подбор мог бы решить еще одну проблему, которая 

представлялась порочным кругом: «Этот роковой круг, вырастающий 

на пути к социальному устроению, заключающийся в необходимости 

социального перевоспитания для осуществления нового строя, с одной 

стороны, и в необходимости нового строя для осуществления 

перевоспитания, с другой стороны, - побуждает мысль искать выхода на 

иных путях, и именно на путях мероприятий, которые были бы 

осуществимы без предварительного перевоспитания людей, 

осуществимы ещё до того, как общество будет окончательно устроено» 

[9, с. 8]. Выход он видел в профессиональной удовлетворенности. Этот 

его подход перекликается с идеей Г. С. Сковороды о «сродном труде». 
Ф. Р. Дунаевский главным методом профессиональной 

ориентации считал тестирование. Он проанализировал работы по этому 

поводу в мировой психологии, начиная со статьи основоположника этого 

метода Джеймса Маккина Каттеля (James McKeen Cattell «Mental Tests and 

Measurement»). На капиталистических предприятиях чаще всего 

тестирование использовалось для отбора людей под определенные 

профессиональные обязанности. Украинский ученый видел главную задачу 

в другом: «Я представляю себе профессиональную ориентацию будущего, 

как систему учреждений, применяющих всю совокупность человеческих 

знаний для освещению человеку его профессиональных возможностей, для 

предоставления человеку способов своевременного выявить до конца свои 

действительные потенции, для ободрения его воли к решению 

обоснованному и свободному» [9, с. 49]. Для этого в ХИТ были созданы 

разнообразные тесты, разработан специальный прибор киногност. Было 

налажено тестирование разных групп детей и подростков от учеников 

начальной школы до учащихся ФЗУ. Объемы работ поражают: скажем, в 

1925 г. тестированием было охвачено 15 тыс. красноармейцев.  

В 1929 г. ХИТ был подвергнут административному разгрому, а 

Ф. Р. Дунаевский лишился своего поста. Следы ученого теряются. Затем он 

упоминается как психолог, ученый секретарь Физиологического института 

им. И. П. Павлова, научный редактор «Журнала общей биологии» [10, 

с. 216].  

К сожалению, в современном Харькове память Ф. Р. Дунаевского 

не увековечена, как и созданного им института. Будем надеяться, что это – 

дело недалекого будущего. 
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КАКОНОМІКА В АКАДЕМІЧНІЙ СФЕРІ:  
ВИКЛИК ДЛЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 
На сучасному етапі одним з найактуальніших завдань, що 

постають перед українською інтелігенцією, є наближення вітчизняної 

академічної культури до європейських норм. Це передбачає суттєве 

підвищення якості досліджень, а також значно серйозніше ставлення до 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2069/Vakhovskii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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академічної доброчесності, ніж наразі прийнято у вітчизняному 

середовищі. Таке завдання наштовхується на ряд перешкод, серед яких 

нерідко називають пострадянський спадок (зокрема, наслідки 

негативного впливу комуністичної диктатури марксизму-ленінізму на 

формування інтелектуальної культури в соціальних та гуманітарних 

науках), хронічне недофінансування науки, масовізацію вищої освіти, і, 

в останні роки, конкуренцію вишів за студентів, коли викладачі змушені 

поблажливо ставитись до випадків академічної недоброчесності. Також 

вказується недостатня обізнаність викладачів із західними стандартами, 

ілюстрацією якої може бути дослідження [1]. Так, лише 52% опитаних 

викладачів розцінили як плагіат копіювання чужих текстів зі зміною 

порядку слів у реченні без посилання на джерело, і тільки 50% вважають 

плагіатом переклад чужих текстів з однієї мови на іншу та використання 

їх у власних роботах без вказівки джерела, а переписування тексту з 

джерела власними словами без посилань на джерело віднесли до 

плагіату всього 32% опитаних [1, c.42]. Хоча підвищувати обізнаність 

українського інтелектуального середовища зі стандартами академічної 

доброчесності, прийнятими в високорозвинених країнах – це одне з 

важливих завдань, але самого ознайомлення з високими стандартами 

недостатньо для їх ефективного впровадження. 

Декотрі причини недоброчесності можуть обумовлюватися 

механізмами мікросоціальної взаємодії, які властиві не лише для 

пострадянських суспільств. Цікавою концепцією, яка допомагає 

осмислити спонуки, що стимулюють низькоякісну роботу, є концепція 

какономіки [2]. Спираючись на теорію раціонального вибору, італійські 

дослідники моделюють, здавалось би, парадоксальну ситуацію, коли 

людина надає перевагу отриманню низькоякісних, а не високоякісних 

благ. У випадку, коли всі учасники транзакції відверто приймають 

обмін низькоякісними благами (скажімо, оголошується розпродаж 

бракованих товарів за безцінь), проблеми не виникає. Однак нерідко 

спостерігається інша ситуація, коли учасники зовні роблять вигляд, що 

обмінюються високоякісними благами, але насправді кожен з них надає 

іншому низькоякісне благо, і між ними ніби існує мовчазна 

домовленість задовольнятись таким обміном.  

Для ілюстрації Гамбетта і Оріджі наводять багато прикладів із 

італійської академічної сфери, наприклад, університет обіцяє 

запрошеному викладачу 900 євро за 15 годин лекцій, однак насправді 

викладач отримує лише 600 євро. Проте університет не наполягає на 

строгому дотриманні дисципліни, і якщо викладач прочитає 10 годин 

лекцій, такий взаємний мовчазний відступ від угоди задовольнить обох. 

[2, с.6-7]. Якщо ж одна зі сторін буквально дотримується угоди, і надає 
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високоякісне благо, то інша сторона, яка, всупереч формальній угоді, 

надала низькоякісне благо, відчуватиме радше роздратування, ніж 

провину [2, с.3]. Гамбетта і Оріджі досить яскраво описують ситуацію, 

коли складається ціла культура імітації – формально декларуючи 

надання високоякісних послуг, учасники за мовчазною згодою надають 

перевагу взаємному обміну низькоякісними. При взаємодії такі 

учасники надають перевагу співпраці з тими, хто поділяє їхні неписані 

низькі стандарти, і відштовхують тих, хто прагне справді 

дотримуватись високих стандатів. Це зрештою призводить до того, що 

при відборі на посаду перевага може надаватись менш кваліфікованим 

кандидатам, які зате краще вписуються в неявну культуру підтримання 

низьких стандартів [2, с.9]. 

В ситуаціях, де учасники змушені дбати про імідж, і не можуть 

відверто визнати, що надають низькоякісні блага, виникає сприятливе 

середовище для такого «какономічного» обміну, який в результаті 

призводить до загального програшу, адже імітатори не просто самі 

порушують декларовані норми, а й сприяють поширенню поведінки, 

яка має на меті не поліпшення якості, а посилення мімікрії. Висновки 

італійських дослідників особливо актуально враховувати при розробці 

реформ в академічній сфері. Підвищення стандартів без огляду на те, чи 

існує критична маса інтелектуалів, здатних справді дотримуватись цих 

стандартів, може в результаті призвести не до поліпшення якості 

наукових досліджень, а до масового пошуку всіляких лазівок і 

окозамилювання, підтримуваного круговою порукою імітаторів. 

Загалом, описана італійськими дослідниками ситуація добре 

знайома багатьом вітчизняним інтелектуалам. Імітація й мімікрія стали 

справжньою проблемою для української освіти й науки. Вирішення цієї 

проблеми потребує багатьох кроків на різних рівнях, від 

загальнодержавного до окремих колективів. І важливим чинником 

подолання культури мімікрії є усвідомлення стимулів, які лежать в 

основі взаємодії на мікрорівні, тож аналіз «какономічної» моделі може 

бути цінним інсайтом в цьому напрямку. 
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ІНЖЕНЕРИ ДОНБАСУ 1920-Х РР.: СТРАТЕГІЇ «СТАРИХ» 

ФАХІВЦІВ У СТОСУНКАХ ІЗ БІЛЬШОВИЦЬКОЮ ВЛАДОЮ 

 
Проблема відбудови промисловості на початку 1920-х рр. та її 

подальшого розвитку на Донбасі перебувала у залежності від кадрової 

політики більшовицького уряду. Нова влада відчувала потребу у 

високоосвічених спеціалістах, які мали досвід роботи у конкретній 

галузі. В. Ленін у праці «Чи втримають більшовики державну владу?» 

(вересень 1917 р.), зазначив, що після взяття влади, пролетаріат 

поставить собі на службу економістів, інженерів та інших спеціалістів, 

але обов’язково встановивши над ними контроль робітничих органів 

[1]. Попри дискусію у партійних колах між прихильниками 

поміркованих заходів та прибічниками жорсткої лінії по відношенню до 

фахівців, співпраця з останніми «в інтересах розвитку продуктивних 

сил країни» була оголошена офіційною лінією. 

Нестача спеціалістів відчувалась у кожній галузі. У звіті про 

облік та розподіл робітничої сили у Донбасі наприкінці 1921 р. 

зазначалося, що «труднощі відродження Донбасу полягають у тому, 

що наша промисловість не має достатньої кількості своїх 

спеціалістів-робітників і техніків, пов’язаних з нею багаторічною 

практикою. У більшості випадків – це прийшлий елемент, який важко 

акліматизується у цій області. Крім того, під час революції відбувався 

процес депрофесіоналізації, спричинений – головним чином – 

матеріальними умовами життя» [2]. На одній з нарад керуючих 

трестів профспілковий лідер згадував: «У нас за старим спеціалістом 

була майже така гонка, як дуже часта була гонка за імпортним 

устаткуванням, коли дуже часто ми його не використовували, як слід. 

Теж саме із цими спецами... навіть збирались із-за кордону 

запрошувати. Ці специ нами як слід не використовувались. Була гонка 

за спецами, перетягування з одного тресту до іншого» [3]. 

Більшовицький уряд вдавався до різних заходів. Так, з метою 

https://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/ijn_00436655/document
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повернення тих інженерів з Донбасу, які переховувалися у Ростові, у 

1920 р. відправив спецпотяги. За підрахунками Г. Курамії наприкінці 

1920р. Донбасу вдалося знову набрати на роботу 65 % довоєнних 

технічних фахівців [4]. 

У середовищі спеціалістів не було однозначної позиції щодо 

більшовицької влади. Вони по-різному означали своє ставлення та по-

різному використовували можливості, створені новими суспільно-

політичними реаліями. До співпраці із більшовицьким урядом фахівців 

підштовхували різні життєві обставини. У повідомленнях по Донецькій 

губернії зазначалась, що такою причиною була «сумна необхідність». 

У переважній більшості випадків це означало роботу заради заробітку, 

необхідність забезпечити існування родини. Через потребу у 

кваліфікованих кадрах, радянська влада була готова зробити поступки 

у забезпечені умов життя та заробітної плати спеціалістів. У 1921 р. ЦК 

КП(б)У відзначав, що «у період розмежування спеців, які стоять на 

роздоріжжі, не лише засоби примусу та переконання можуть давати 

успішні результати, але і пряма купівля знань і сил того чи іншого 

працівника» [5]. Інженери отримували менше 20 % від заробітної 

платні, яку вони мали за імперські часи, тим не менш їхнє матеріальне 

становище було кращим за робітників. Звичайно це викликало заздрощі 

та обурення з боку останніх. 

Можна окреслити кілька поведінкових стратегій, до яких 

вдавались інженери: ті, хто вітав прихід нової влади та інтегрувався до 

її структур (інженер-металург І. Бардін); ті, хто був у білому русі, 

емігрував, але згодом повернувся і співпрацював із владою (гірничий 

інженер О. Терпигорєв); ті, хто не симпатизував більшовикам, проте 

зосередив зусилля на виробництві (більшість колишніх фахівців). 

Серед тих, хто схвально ставився до революційних подій був 

Бардін, хоча ці зміни викликали у нього тривогу та непевність, про що 

він повідомляв у своєму щоденнику [6]. У 1917 р. робітники 

Єнакіївського заводу обрали його головним інженером. 

Гірничий інженер Терпигорєв у період революційних подій 

поєднував викладацьку роботу в Катеринославі та Харкові з роботою в 

різноманітних державних господарських установах (міністерських 

комісіях з видачі позик для будівництва шахт, правлінні 

кам’яновугільної промисловості Донбасу). Восени 1919 р. він прийняв 

пропозицію уряду генерала Денікіна і обійняв посаду гірничо-

паливного відділу Управління торгівлі та промисловості, переїхавши до 

Ростова. Згодом разом з представниками білого руху евакуювався до 

Севастополя. Після поразки білогвардійців він не залишив Крим. Із 

встановленням там радянської влади, Терпигорєв був залучений до 
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роботи у гірничо-паливному відділі Севастопольського повітового 

відділу та займався читанням лекцій у місцевому політехнікумі. У 

1921 р. він повернувся до викладацької діяльності в 

Катеринославському інституті, а у 1922 р. переїхав до Москви, де 

працював деканом гірничого факультету гірничої академії [7]. Отже, 

інженер Терпигорєв врешті-решт почав співпрацювати із радянської 

владою. Із його спогадів важко встановити мотиви такого повороту. 

Можливо, перспективи повернення до професії, продовження своєї 

викладацької та наукової діяльності, гарантований матеріальний 

прибуток спонукали до цього. 

Колишній директор Новоросійської компанії в Юзівці Адам 

Свіцин також обрав шлях співпраці із урядом більшовиків, вірогідно 

отримавши певні гарантії. Після жовтневих подій 1917 р. він залишив 

Юзівку та переїхав до Криму, де працював начальником будівництва 

вітродвигуна на метеорологічній станції Ай-Петрі. Через кілька років 

він повернувся на Донбас і обіймав посаду директора комбінату 

«Південсталь» (Харків), що об’єднував Юзівський, Макіївський, 

Єнакіївський заводи та рудники [8]. 

Більшість дореволюційних фахівців зайняли або нейтральну 

вичікувальну позицію, або приховували своє неприйняття нової влади. 

Колишні власники рудників свідомо співпрацювали з новою владою 

заради можливості й надалі обіймати керівні посади і у такий спосіб 

продовжувати контролювати виробництво. Так, колишній власник 

частини Лисичанського рудника залишався його керуючим наприкінці 

1920-х рр. [9]. Серед «старих кадрів» були й ті, кого примусили 

працювати – як покарання за участь у «контрреволюційному русі». 

Деякі з них могли вдаватися до пасивного супротиву – дезертирство з 

підприємств, страйки чи заклики до них, ігнорування розпоряджень або 

недбале виконання свої обов’язків тощо. У цілому ж, спеціалісти 

намагалися триматися своїх професійних інтересів та не висловлювати 

політичних оцінок. Деяких з них приваблювало те, що більшовики 

намагалась реалізувати найнеймовірніші індустріальні проекти і 

з’явилась можливість долучитись до їх втілення. С. Шаттенберг 

зазначила, що для цих спеціалістів виробництво було рятуванням від 

конфлікту з оточуючою політичною дійсністю [10]. 

Подолати робітниче чванство, упереджене ставлення, 

ворожнечу та ксенофобію директивами, постановами та іншими 

офіційними документами було не можливо. Старі образи робітників, 

їхній низький культурний рівень спричиняли нападки на фахівців, як 

словесні, так і фізичні. Для позначення подібного ставлення до фахівців 

застосовувалось поняття «спецоїдство». Загалом для маркування 
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інженера та його діяльності використовувались терміни, що мали 

переважно негативну конотацію. «Буржуазними спеціалістами» 

називали фахівців, які отримали освіту за старого режиму, або 

зневажливо – «спецами», а також похідними від спеца – «спец-урвач», 

той що вимагав собі високу зарплату, або «спец-гастролер» – інженер, 

що часто змінював місце роботи у пошуках більш-менш пристойних 

умова та оплати праці. Замість «інженера» у чистому вигляді постав 

«інженерно-технічний робітник». Цей своєрідний «словник» 

поповнювався такими термінами як «технократ», що сповідував 

безмежну віру в науку (а не в партію). Після Шахтинської справи 

(1928 р.) у радянських ЗМІ з’явились «шахтинці» у значенні 

«шкідники». Картуз інженера перетворився на «шахтинку», що так 

само мало негативне значення. 

Отже, дореволюційні фахівці опинились у невизначеному 

становищі. З одного боку, офіційно проголошувалась важливість та 

користь їхніх знань і досвіду для молодої радянської держави. А з 

іншого – навколо них створювалась атмосфера ворожості та 

нетерпимості. Професор Рамзін, який проходив у справі «Промпартії», 

зазначав, що інженерів залякували і вони втікали з Донбасу. За даними 

Куромії у 1926 р. не менше 50 % інженерно-технічного персоналу 

Донбасу були притягнені до судової відповідальності, головним чином 

за нещасні випадки на виробництві [11]. 

Прагнучі перекласти відповідальність за прорахунки в 

економічний політиці на «буржуазних спеціалістів», радянська влада 

розпочала кампанію їхньої компрометації та фактичного розгрому. Це, 

зокрема, Шахтинська справа, за якою до відповідальності було 

притягнуто 53 інженери Донбасу. Судовий процес дав новий імпульс 

«спецоїдству». Заклик до робітників проявляти «здорову недовіру» до 

спеціалістів перетворився на їхні погроми. На шахті № 22 Кадіївського 

гірничого управління була створена комісія з конфіскації житла та 

скорочення заробітної плати інженерів. На них покладалась провина і 

відповідальність за провал та недоробки на виробництві. Такі випадки 

були непоодинокими. 

Якщо у першій половині 1920-х рр. потреба у фахівцях 

змушувала радянську владу співпрацювати з аполітичною 

інтелігенцією, не висуваючи до неї політичних вимог, то наприкінці 

цього десятиліття від спеціалістів наполегливо вимагалось підкріпити 

своє лояльне ставлення до радянської влади політичними гаслами та 

ініціативами. У резолюції Всеукраїнського з’їзду інженерів і техніків, 

ухваленою у квітні 1929 р., йшлося про те, що спеціалісти надалі більше 

не можуть лишатися нейтральними та аполітичними [12]. 
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За підрахунками С. Гнітько, наприкінці 1920-х рр. старі фахівці 

становили 35 % від загальної кількості спеціалістів, а у 1932 р. – лише 

17 % [13]. Це ті, хто пережили арешти та вціліли, або ті, хто від початку 

прагнув інтегруватись до радянських структур і врешті-решти досягли 

свої мети. Слід також зважати на природний демографічний процес 

зміни поколінь. Старий фахівець поступався місцем новому, 

радянському. 

Отже, після встановлення радянської влади більшовицький 

уряд був зацікавлений у використанні «старих спеціалістів» для 

відбудови господарства. Виходячи з прагматичних завдань, був 

зроблений відступ від класового підходу у кадровій політиці. Зі свого 

боку, фахівці, які залишились / опинились після революційних подій на 

Донбасі, виробили стратегії по відношенню до влади. Ці стратегії 

зводились до співпраці з більшовиками, хоча мотиви спеціалістів 

суттєво різнились. 
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Олексій Куліков 

 

РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СИСТЕМІ  

УКРАЇНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ 

 

Потужну і міцну державу створює згуртована спільнота 

освічених та відповідальних громадян. Люди не народжуються з тими 

чи іншими досягненнями. Кожен громадянин здобуває успіху в процесі 

всього свого життя. Але це все й залежить від допомоги оточуючого 

суспільства. Саме виховання та освіта робить людину справжнім 

патріотом своєї держави. Частіше головну роль в вихованні мають 

батьки, але не меншу мають і педагоги. Саме вчителі та викладачі з 

самого дитинства присутні в житті дитини. На вчителі лежить велика 

відповідальність за розумові та морально-етичні навички дитини. І щоб 

дитина дійсно виросла гідною людиною, треба щоб педагог мав вищий 

рівень кваліфікації.  

На сьогоднішній час багато вчителів та викладачів 

використовують методи виховання та освіти відомих діячів. В Україні є 

багато педагогів, які в цілому вплинули на систему виховання та освіти 

в навчальних закладах не тільки своєї країни, але й інших, переважно на 

пострадянському просторі.  

Ще в першій половині XVI століття великий внесок  в українську 

освіту вніс князь Острозький. Його часто називали володарем руських 

земель, за його великі статки та необмежену владу. Він значне місце 

приділяв у своєму житті саме народу. На його кошти, приблизно 1578 

році була відкрита Острозька школа.  Також водночас, ще одна людина 

внесла величезний внесок в розвиток освіти, а саме Іван Федоров, який 

надрукував перший «Буквар», що використовувався на українських 

землях [1]. 

Значний вклад в педагогічну думку, в період Просвітництва  

XVIII ст вніс Григорій Савич Сковорода. Він багато часу викладав в 

академіях, часто подорожував в європейських країнах де зустрічався з 

видатними педагогами, філософами. Саме це вплинуло на його 

особистий погляд особливого викладання. Він часто викладав за своєю 

методикою, що не завжди подобалось іншим, тому що порушувало 

рамки стандартів того часу. Сковорода зазначав, що ніколи не треба 

себе обмежувати в  саморозвитку, бо тільки максимальне  прагнення до 

знань дає найкращий результат [2]. 

В XIX столітті значну роль в педагогічному розвитку України і 

всієї Російської імперії мав Костянтин Ушинський. Він зазначав, що 

теорія завжди повинна бути закріплена практикою, бо інакше, якщо з 
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теорії не можна зробити висновків, то вона не дійсна. Ушинський 

приділяв особливу увагу вихованню дитини. У вихованні він головну 

роль приділяв моральності, бо саме виховання моральності є важливою 

в житті, важливішою за розумовий розвиток [3]. 

Українська інтелігенція сильно вплинула на розвиток освіти та 

виховання і на сьогоднішні дні в радянський період. Саме в цей період 

працювало багато педагогів, що внесли свою методику виховання та 

освіти дітей.   

Можна особливо відмітити видатного радянського педагога та 

письменника Василя Сухомлинського, який майже все своє життя 

присвятив вихованню учнів. У своїх роботах він дає пораду вчителям, 

як поводитися з учнями й дати їм якісну освіту. Крім учнів він особливо 

приділяв увагу педагогічному колективу та давав поради самим 

батькам, бо саме з батьків все починається [4]. 

Також не малу роль в освіті та вихованні дітей мав всесвітньо 

відомий педагог Антон Макаренко. Він працював з дітьми, які 

прибували в місцях позбавлення волі. Макаренко застосовував прийоми 

народної педагогіки, зміцнення навчального колективу та 

демократичності. Ця педагогічна система в майбутньому одержала його 

ім’я. Міжнародна організація ЮНЕСКО ставить А. Макаренка на рівні 

з такими відомими педагогами, як Дьюі Д., Кершенштейнером Г. і 

Монтессорі М., які сильно вплинули на спосіб мислення педагогічної 

спільноти XX  століття [5]. 

Є багато відомих  українських педагогів, які сильно вплинули на 

розвиток освіти та виховання і на сьогоднішній час. Олександр Доготар, 

який по прикладу Сухомлинського приділяв значну увагу на систему 

виховання. Алла Богуш сильно вплинула на розвиток дошкільної освіти 

та виховання, що значно допомагає дітям підготуватися до шкільного 

життя. Схожою проблематикою займалася і Олександра Савченко, яка 

видала багато робіт про підготовку дітей до школи та розвиток дітей в 

початкових класах, а також досліджувала проблеми дидактики [6].  

Таким чином, можна сказати, що роль української інтелігенції, у 

вигляді педагогів має значну роль в розвитку та рівні освіти та 

виховання в навчальних закладах. Українські педагоги сильно вплинули 

на спосіб мислення не тільки своєї країна, а й світової педагогічної 

спільноти. Педагогіка постійно розвивається та удосконалюється і 

українські педагоги беруть у цьому активну участь.  
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Олена Кундеревич 

 

ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО: 

ДОСВІД ПОДОЛАННЯ «ФОРМАЛІЗМУ» 

 

Одним з найцікавіших періодів в історії української культури є 

початок ХХ ст. Відомий як «доба українського відродження», він 

представляє неабиякий інтерес для багатьох галузей вітчизняної науки. 

В філософсько-етичному контексті цей період визначається потягом до 

морального очищення, обумовленого трагедійністю особистісної долі 

та вчинку. Через це доба привертає до себе увагу філософів, 

мистецтвознавців, публіцистів, істориків. Дослідники визначають, що 

особлива духовна атмосфера початку століття помітно впливала на всі 

сфери суспільного буття. 

Дмитро Іванович Чижевський – один з найоригінальніших 

мислителів післяреволюційної еміграції ХХ століття. Він ретельно 

збирав та вміло інтерпретував факти інтелектуальної історії слов’ян, 

був дослідником «слов’янського духу». Принципово-методологічною 

засадою досліджень Д. Чижевського в галузі історії філософії виступає 

теза про приналежність слов’янських культур до антично-європейської 

культурної традиції. Цю тезу він конкретизує у понятті «національної 

філософії» як специфічної, зумовленої національно-культурним 

контекстом форми осмислення «вічних» філософських питань. 

Напрям досліджень історико-філософської думки в Україні 

започаткували К. Ганкевич та В. Щурат, але вперше здійснив 

https://pidruchniki.com/1523112535420/pedagogika/pedagogichni_poglyadi_skovorodi
https://pidruchniki.com/1523112535420/pedagogika/pedagogichni_poglyadi_skovorodi
https://uk.sodiummedia.com/4085995-pedagogical-ideas-ushinsky-the-founder-of-scientific-pedagogy-konstantin-ushinsky
https://uk.sodiummedia.com/4085995-pedagogical-ideas-ushinsky-the-founder-of-scientific-pedagogy-konstantin-ushinsky
http://mdu.edu.ua/?page_id=201
https://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogicheskaya-sistema-a.s.makarenko
https://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogicheskaya-sistema-a.s.makarenko
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систематизацію цього процесу – Д. Чижевський. Тобто, саме з його 

іменем пов’язують початок українознавства (історико-філософського) 

як окремої та самостійної галузі. Його культурологічний підхід до 

історико-філософського процесу в Україні став визначальним та 

втілився у формуванні поняття «філософія серця». Високо оцінюючи 

почуттєве життя, Д. Чижевський аналізує творчу емоційність, яка 

притаманна українцям, та звертається до розуму, що заснований на вірі 

– до «духовного розуму». 
В нинішньому столітті актуальною є проблема, про яку зазначав 

ще в 1928 році Д. Чижевський в роботі: «Про формалізм в етиці». Це 

проблема кризи етичної теорії. Сутністю кризи етичної теорії, на думку 

філософа, є «формалізм». Принцип, згідно якого етична теорія повинна 

встановлювати і обґрунтовувати норми та закони всезагального характеру, 

по відношенню до яких конкретні вчинки індивідів є «окремими» 

випадками. Д. Чижевський ставить питання про можливість етичної теорії, 

в основі якої був би покладений принцип індивідуально-конкретної етичної 

реальності, але яка не є реальністю емпірично-чуттєвою. Мова йде про 

реальність конкретно-ідеальних типів. «Типова форма конкретної побудови 

етичних ідеальних типів - це християнська (і будь-яка інша) агіографія, 

такий же етичний сенс має моральна біографія» [1, с. 203]. Подібні варіації 

шляхів етичної творчості і сьогодні мають велике значення. 

Передумовою формалізму в етиці є припущення, що етичну 

кваліфікацію вчинку створюють тільки ті його елементи, які схожі, є 

спільними з елементами інших позитивних чи негативних 

кваліфікованих вчинків. Одначе, як вважає Д. Чижевський, центр 

тяжіння вчинку полягає не в прикладанні до волі загальних принципів, 

а в самому факті визначення волі у всій її конкретності й 

індивідуальності. В зв’язку з цим виникає проблема обґрунтування 

критерію індивідуально-конкретної моральнісної реальності. Якщо 

припустити, що ця реальність може носити тільки емпірично-чуттєвий 

характер, тоді будь-яка спроба логічного узагальнення, а внаслідок, і 

теоретична побудова етики є неможливою. Але вихід з кризи 

формалізму може відбутися, якщо обґрунтувати існування конкретно-

індивідуальної моральнісної реальності, яка не є реальністю емпірично-

чуттєвою. 

В своїй роботі «До проблеми двійника» [2] Д. Чижевський 

розглядає проблему «двійника» в творах Ф. Достоєвського в ракурсі 

намагань нової філософії знайти специфічну різницю між людським 

існуванням і будь-яким іншим буттям. Просте перебування у просторі 

та часі ще недостатня умова «етичного буття» індивіда. І нова філософія 
від Адама Сміта й Канта до Ніцше, К’єркегора та інших – робить спроби 

обґрунтування «конкретного» існування людини як етичного суб’єкта. 
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Постановка Ф. Достоєвським проблеми «двійника» є одним з найбільш 

значущих етапів боротьби філософської думки ХІХ ст. проти етичного 

раціоналізму, боротьби ще далеко не завершеної, а такої, що тільки 

розпочинається. Філософи все більше стверджуються в думці про те, що 

етичний суб’єкт втрачає найсуттєвішу рису індивідуальної конкретності – 

неповторність. Актуальними і сьогодні є слова Д. Чижевського, який пише: 

«На думку Достоєвського «не засудження» є основною умовою того 

специфічного до людей ставлення, завдяки якому вони стають для нас 

«ближніми» [2, с. 96]. 

В арсеналі сучасної етичної теорії є багато систематичних спроб 

позитивно побудувати «етику чеснот» – А. Байєром, М. Слоутом, 

Р. Херстхаусом та іншими. Їх аналіз може скласти самостійну тему для 

публікації. Якщо ж говорити про схожість базових позицій сучасної «етики 

чеснот» з міркуваннями Д. Чижевського, то до них можна віднести: 

переорієнтацію етики з мотивів і результатів - на питання характеру 

людини, формування схильності до доброчинної поведінки; 

переформулювання основного питання етики з «Що я повинен робити?» – 

на «Якою повинна бути людина, щоб бути хорошою людиною?»; заміну 

трансцендентних «зовнішніх» етичних еталонів фактичними зразками 

поведінки. У зв’язку з чим, центральну роль починають грати не питання 

побудови етичних теорій, а питання належного виховання людини, 

формування її індивідуальних рис характеру. 
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ЧЕЛОВЕКОБОЖИЕ КАК ПРИНЦИП  
ИНТЕЛИГЕНТСКОГО СОЗНАНИЯ 

 
В конце восьмидесятых годов ХХ столетия произошло 

возвращение литературы русского религиозно-философского 

возрождения, к которому принадлежит и сборник «Вехи». Основная 

тематика сборника сконцентрирована вокруг проблемы соотношения 

духовной жизни личности и внешних социально-экономических форм 
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общественной жизни – эта тематика была разработана на материале 

осмысления истории русского революционного движения и роли в этом 

процессе интеллигенции. Времени с тех воодушевленных 

восьмидесятых прошло не так много, но ситуация несколько иная. На 

первый взгляд, тематика и проблематика сборника «Вехи» более не 

представляет интереса для интеллигенции Украины – другая страна, 

другой язык, другие цели, другие мотивы деятельности. Но с грустью и 

сожалением можно заметить – то, что волнует авторов сборника звучит 

остро и актуально для нас. Хотя П. Я. Чаадаев говорит о России, к 

Украине начала ХХI века с ее головокружительными сменами 

культурно-исторических и социально-политических ориентиров его 

слова применимы полной мерой: «Мы же, явившись на свет, как 

незаконорожденные дети, лишенные наследства, без связи с людьми, 

предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из 

наставлений, вынесенных до нашего существования. Каждому из нас 

приходится самому искать путей для возобновления связи с нитью, 

оборванной в родной семье. То, что у других народов просто привычка, 

инстинкт, то нам приходится вбивать в свои головы ударами молота. 

Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие 

для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере 

движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это 

естественное последствие культуры, всецело заимствованной и 

подражательной. Внутреннего развития, естественного прогресса у нас 

нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не 

вырастают из первых, а появляются у нас откуда-то извне. Мы 

воспринимаем идеи только в готовом виде; поэтому те неизгладимые 

следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли 

и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, 

но не созреваем; мы подвигаемся вперед, но в косвенном направлении, 

то есть по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, 

которых не заставляли самих рассуждать, так что, когда они вырастают, 

своего в них нет ничего, все их знание на поверхности, вся их душа – 

вне их. Таковы же и мы» [4, с. 21]. Особенно значимы выделенные 

слова – не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до 

нашего существования, которые созвучны названию раздела о «Вехах» 

в книге П.П. Гайденко – неуслышанное предостережение. 

Вырисовывается печальная последовательность исторической глухоты 

и невосприимчивости.  Попытаемся сформулировать уроки, 

преподанные нам авторами сборника «Вехи». 

Урок первый – ни один шаг вперед невозможен без 

последовательного и идущего до последних глубин самопознания, 
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самопонимания, самокритики, покаяния и самообличения. В первую 

очередь «Вехи» – образец обращенности сознания на просветление и 

расчищение оснований собственного миросозерцания, что превращает 

текст социально-политического звучания в произведение, идущее 

дорогой сократовой максимы самопознания. Н. Бердяев звучным 

противопоставлением философской истины интеллигентской правде в 

центр внимания ставит проблему сужения сознания – что характерно 

для эпохи, когда господствуют утилитарно-моралистические критерии. 

Как человек профессионально занимающийся философией, Н. Бердяев 

озабочен философским бескультурьем и поверхностностью, царящими 

в интеллигентской среде, когда погоня за философски модными 

новинками не оставляет места серьезной кропотливой работе мысли. 

Интерес к философии, как отмечает Н. Бердяев, подчинен никак не 

стремлению к истине, но ведом соблазном великого инквизитора, 

«который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Основное 

моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да 

сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди 

будут счастливее» [1, с. 17-18]. Конечно, как аргумент возможна 

иронически-утонченная реплика постмодерниста-Пилата: «Что есть 

истина?», в любой постановке вопроса об истине подозревающая 

философский фундаментализм – платоническую гипертрофию 

универсальных понятий –  именуемый логоцентризмом. Но именно это 

подозрительное и бестрепетное отношение к истине предстает 

свидетельством болезни – слабости самоценной умственной жизни. 

Если Н. Бердяев связывал подобную болезненную слабость духа с 

наивным человеколюбием, романтической жаждой справедливости и 

служения народу, то за современной выхолощенностью проблематики 

истины просматривается «дискурс власти и легитимации», что сродни 

софистическому: истина есть не что иное, как право наисильнейшего, 

которое в наши дни обретает несколько иную форму: истина есть не что 

иное, как то, за что платят деньги. Но поскольку такая формула звучит 

неприлично для считающего своим делом непредвзятое мышление, то 

гораздо изысканнее объявить понятие истины идеологически 

нагруженным и видеть в ней внутреннее качество знаковых систем. 

Б. Вальденфельс на круглом столе в Минске отметил, что современная 

философия не следует за сократическим вопросом – как мы должны 

жить? «На Западе занимаются философией как решают кроссворды, 

когда утрачена весомость философского вопрошания» [3, с. 42]. 

Правда, истины ради следует отметить, что очень часто за отторжением 

проблематики Истины стоит недоверие идеологическим конструктам, 

обслуживающим и подтверждающим властно-силовые структуры, но 
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чаще за этим стоит усталость и нежелание удерживать себя в 

пространстве истины, что невозможно без радикального очищения и 

преображения.  

Итак, урок второй, касающийся предельных оснований 

человеческого бытия. Наиболее выпукло эта проблема поставлена 

С. Н. Булгаковым, рассматривающим человеческое бытие в горизонте 

сопоставления героизма и подвижничества. За противопоставлением 

героизма и подвижничества стоит проблема двух способов реализации 

человеческой жизни – ориентация на внешнее деяние победного 

прогресса, отвечающее наиновейшим веяниям и модам (причем, с 

победоносным рвением можно обличать гуманизм, атеизм и прогресс), 

или культивация архаичных для дела победы самодисциплины, 

обуздания гордыни, смирения, тишины. В центре внимания 

С. Булгакова не теоретическая проблема, но вопрос насущный и 

болезненный – в чем причина неудачи того дела, к совершению 

которого причастна интеллигенция. Н. Бердяев говорит об условиях 

освобождения от внутреннего рабства – это возможно тогда, когда вина 

возлагается на себя, а не перекладывается на внешние силы, об этом же 

говорит С. Булгаков, осмысляя облик и деятельность интеллигенции с 

помощью понятия человекобожия, отмечая фундаментальную 

подмену, фатальное оборотничество. На мой взгляд, значима именно 

подмена, оборотничество – на месте Бога посажен человек и человеку 

воздано Божие: отсюда тот эрзац религиозности, характерный для 

интеллигента: он возвышенно-неотмирен, смотрит вдаль, готов 

даровать спасение и блага даже ценой собственной жизни, от чего легко 

совершается переход к превращению собственных принципов в 

максиму всеобщего законодательства, что и было прослежено 

исследователями тоталитаризма в ХХ веке. Человекобожие как 

принцип имеет религиозный аналог – Антихриста, т.е. не прямого врага 

Христа, но принявшего на себя его лик, обернувшийся личиной. 

Наиболее опасны именно подмены – ибо выскальзывают из понимания 

и всегда готовы принять новую форму и маску. Если внимательно 

вчитаться в различение героизма и подвижничества, представленное 

С. Булгаковым, который предельно разводит их, указывая возможности 

как внешнего сближения их, так и мимикрии одного под другое. 

Интеллигентская подделка под христианство особенно явственна в 

наши дни, легко сменившие атеизм и дело освобождения трудящихся 

на религиозную веру и национальное возрождение. Кардинальное 

разведение реализовано следующими словами: «Одно должно умереть, 

чтобы родилось другое, и в меру умирания одного возрастает и 

укрепляется другое. Вот каково истинное соотношение между обоими 
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мироотношениями. Нужно «покаяться», т. е. пересмотреть, передумать и 

осудить свою прежнюю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы 

возродиться к новой жизни. Вот почему первое слово проповеди Евангелия 

есть призыв к покаянию, основанному на самопознании и самооценке. 

«Покайтеся, ибо приблизилось царство небесное» (Мф. 3,1 – 21; 4,17; Мр. 

1,14 – 15). Должна родиться новая душа, новый внутренний человек, 

который будет расти, развиваться и укрепляться в жизненном подвиге. Речь 

идет не о перемене политических или партийных программ (вне чего 

интеллигенция и не мыслит обыкновенно обновления), вообще совсем не о 

программах, но о гораздо большем – о самой человеческой личности, не о 

деятельности, но о деятеле» [2, с. 333]. И перенесение внимания с внешнего 

деяния на личностное самоустроение, и смещение центра с себя на другого, 

и дисциплинарно-аскетическое обуздание, и невидимая брань с грехом, и 

смирение гордыни есть пути к возрождению и превосхождению 

натурального человека, если переформулировать выражение Тейяра-де-

Шардена «точка Омеги» – движение к точке Пасхи. 
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Ольга Ліщинська 

 

МИСТЕЦЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В СУЧАСНІЙ  
УКРАЇНСЬКІЙ ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ  

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ ОЛЬГИ ПЕТРОВОЇ) 

 
Сучасне українське суспільство гостро потребує проводу 

духовної еліти, висококультурних людей, чий моральний, 

інтелектуальний авторитет був би значущим, консолідував розрізнену і 

строкату українську суспільність у національно-культурний моноліт. 

Очевидно, що цю роль виконує сьогодні, як і в минулому, інтелігенція. 

Слово «інтелігенція» етимологічно походить від лат. intelligens – 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

117 

знавець, фахівець, мислячий, розумний, тямущий, розуміючий. 

Діапазон тлумачень поняття «інтелігенція» доволі широкий: від 

ототожнення зі заняттям розумовою працею до духовного і культурного 

провідництва громади. Серед головних маркерів, якими зазвичай 

означують це поняття, є освіченість, інтелектуальність, духовне 

лідерство, творчість і генерування ідей, авангардність, 

універсальність. 

В українському суспільстві інтелігенція присутня у різних 

царинах духовного і соціокультурного буття, одною з яких є мистецька 

сфера. Сучасна мистецька інтелігенція представлена багатьма 

визначними постатями, серед яких варто згадати Е. Андієвську, 

Ліну Костенко, А. Криволапа, І. Марчука, Л. Медведя, О. Ройтбурда, 

А. Роговцеву, В. Сидоренка, М. Скорика, А. Содомору, В. Шевчука та 

багато інших. 

Вдалим репрезентантом мистецької інтелігенції можна вважати 

Ольгу Петрову. Це художниця, членкиня Національної спілки 

художників, мистецтвознавиця, вчена, докторка філософських наук, 

професорка Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» та Інституту проблем сучасного мистецтва. Фахова 

дослідниця у царині історії і теорії мистецтва: є авторкою п’яти 

монографій та вісімсот статей. Серед ґрунтовних монографічних 

досліджень – «Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика 

образотворчого мистецтва 70-х р. XX-поч. XXІ ст.» (2004 р.), «Комедія» 

Данте Аліг’єрі: мистецький коментар XІV-XX ст.» (2009 р.), «Третє 

Око: Мистецькі студії» (2015 р.), «Миттєвості приватного життя» (2016 

р.). Вказані заслуги є свідченням високого інтелектуального рівня та 

освіченості мисткині. 

Дослідники творчої біографії О. Петрової зазначають, що 

великий вплив на її становлення, інтелектуальну і мистецьку еволюцію, 

культурну ерудицію, національну свідомість, а отже, – інтелігентність, 

мали визначні люди, що супроводжувати на життєвому шляху. Мати 

художниці, архітекторка Зоя Рожанська, всіляко сприяла всебічному 

розвитку доньки. У юні роки на становлення творчої особистості 

вплинули велетні української культури – Г. Кочур та М. Лукаш [1]. 

Саме вони ввели Ольгу, за словами І. Дзюби, у «світ Українства» [2]. 

Значну роль відіграло перебування в гурті київських інтелектуалів, 

художників, літераторів, кіномитців, представників андеґраундної 

культури. Перебувала у колі шістдесятників, зокрема була знайома з 

А. Горською, І. Дзюбою. Більше п’ятдесяти років художниця підтримує 

дружні стосунки з львівським художником Л. Медведем, що 

скріплюється зустрічами і листуванням [1].  

http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/olga-petrova-tretye-oko-mystetski-studiyi/
http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/olga-petrova-tretye-oko-mystetski-studiyi/
http://uartlib.org/shop/olga-petrova-myttyevosti-pryvatnogo-zhyttya/
http://uartlib.org/shop/olga-petrova-myttyevosti-pryvatnogo-zhyttya/
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Особливо варто відзначити знайомство і дружбу з 

С. Параджановим, що глибоко закарбувалися на її творчому єстві. У 

своєму есе «Тбілісі – любов моя» мисткиня висловлює щиру вдячність 

великому режисеру за час приділений на спілкування з нею; 

С. Параджанова називає чаклуном «з добрими, іронічними очима», а 

громаду, що збиралася  в домі режисера вважає свого роду «академією», 

де «в багатьох формувалося право на парадоксальну поведінку в житті 

і мистецтві, незалежність суджень… Друзі вбирали ні з чим 

незрівнянний дух свободи генія» [1]. 
Притаманні інтелігентності авангардність і духовне лідерство 

можемо простежити в художній практиці О. Петрової. Всупереч існуючому 

в радянський час ідеологічному диктату і формалізованому насаджуванню 

соцреалізму, художниця була вільною і вірною своїй творчій манері. Їй 

властиві художнє новароство, полістилізм: експресіонізм, метафоризм, 

нефігуративізм. За словами В. Личковаха, Ольга Петрова – це «людина-

колаж», органічно поєднує у своїй особі художницю і філософа, а в 

підсумку – мистецтвознавця [2]. Її картини високо поціновані, їх виставлено 

в численних музеях і галереях України, а також Австрії, Англії, Болгарії, 

Грузії, Ізраїлю, Індії, Італії, Німеччини, США, Японії та інших країн.  

Творчості О. Петрової притаманна універсальність, ще одна 

прикмета інтелігентності. Адже крім широкої амплітуди науково-

практичних царин діяльності, різних стилів, видів і жанрів художнього 

втілення, захоплює і змістовно-тематичний розмах мисткині. У кінці 1960-

х рр. почала ілюструвати твори зарубіжних письменників у журналі 

«Всесвіт». У фокус уваги потрапили кращі шедеври світової класики, твори 

монументальні, складні, філософсько значущі. Серед них – «Дон Кіхот» 

Сервантеса. За словами І. Дзюби, це був перший великий тріумф художниці 

[2]. Створила декорації для балету «Лускунчик» у Київському державному 

театрі опери та балету. На прем’єру вистави зі своїми декорація у 1972 р. 

запросила С. Параджанова. Як згадувала мисткиня: «Саме тоді я для нього 

народилася як художник. Після спектаклю на порозі моєї квартири стояв 

кошик з гранатами» [цит. за 1]. 

У 1969 р. художниця почала працювати над графічним циклом 

ілюстрацій до «Божественної комедії» Данте. Як писала О. Петрова: 

«Лише Данте… Флорентієць дарував силу жити та нові художні 

можливості» [1]. Проте радянська критика затаврувала ілюстрації 

мисткині як сюрреалізм – ідеологічно вороже явище, і як наслідок, її 

почали  ігнорувати, позбавили можливості надалі працювати. Натомість 

Дантеана О. Петрової з успіхом виставлялися в Італії в 1975 р., на Днях 

культури Києва у Флоренції. Медіа високо оцінили ці твори, а від Папи 

Римського та італійського художника Р. Гуттузо надійшли схвальні 

відгуки [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Викликає подив і щире захоплення такий біографічний штрих. 

Шукаючи нові шляхи для реалізації свого духовного й інтелектуального 

потенціалу, О. Петрова вступила в аспірантуру Всесоюзного інституту 

історії мистецтв, де працювала над дисертаційним дослідженням «Данте 

Аліґ’єрі в тлумаченні художників» («Божественна комедія» в 

образотворчому мистецтві XIV-XX ст.»). У 1974 р. успішно захистила 

дисертацію. Проте Дантеана О. Петрової (і художня, і теоретична) побачила 

світ лише у 2009 р., коли вийшов її твір «Комедія» Данте Аліг’єрі: 

мистецький коментар XIV-XX століть». За словами авторки: «За час 

«внутрішньої еміграції», на яку в умовах радянської ідеології було 

приречене будь-яке нестандартне мислення, Данте, його незалежність у 

думках та вчинках сприймалися як «школа свободи» [цит. за 3].  

Отже, інтелігентність – царина розумової і творчої праці – 

означується такими рисами, як освіченість, інтелектуальність, духовне 

лідерство, авангардність, генерування ідей, універсальність. Прикладом 

втілення цього феномену в мистецькій царині є життєдіяльність нашої 

сучасниці – художниці, вченої, педагога Ольги Петрової. 
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Ольга Липка 

 

ІНТЕЛІҐЕНЦІЯ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРИКЛАД ДЛЯ 

НАСЛІДУВАННЯ ЧИ КАМІНЬ СПОТИКАННЯ? 

 
Про важливість доброго прикладу вчителя, тренера, 

наставника, викладача у процесі формування особистості сказано 

чимало. Чотири і більше років навчання у закладі вищої освіти – це 

важливий час не лише з огляду на фахову підготовку, але передусім – 

на розширення світогляду, вибору життєвих цінностей, визначення 

file:///C:/Users/РћР»СЊРіР°/Downloads/svitoglyad-2017-5-12-bilousov.pdf
file:///C:/Users/РћР»СЊРіР°/Downloads/svitoglyad-2017-5-12-bilousov.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/983/Petrova_pokazhchyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/983/Petrova_pokazhchyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uartlib.org/exclusive/dante-alig-yeri-po-ukrayinsky/
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орієнтирів професійного зросту, становлення критеріїв та форм 

спілкування, шліфування характеру, часто – зародження дружби або 

кохання, які можуть тривати все життя. Якщо впродовж цих років 

закладаються добрі основи, – можна очікувати добрих плодів. А ким же 

закладаються? У великій мірі –  викладачами, які «автоматично» 

потрапляють у категорію «інтеліґенція – (від лат. intelligens – знавець, 

фахівець) – соціальна група осіб, професійно зайнятих розумовою 

працею» [1]. Але чи так само «автоматично» викладачі вписуються у 

твердження світлої пам’яті кардинала Любомира Гузара: «Інтеліґенція 

знає, що таке людина, яке є її призначення, які її завдання і права», 

«інтеліґенція – це люди, які вміють жертовно працювати і прагнуть 

добра» [2]? Чи знають про призначення людини викладачі, які 

принижують гідність студентів образливими словами? Чийого добра 

прагнуть, коли свідомо занижують оцінку, вимагають хабарів? 

Вочевидь, всі студенти не є «білими і пухнастими», але ж хто для кого 

має бути прикладом?  

На жаль, немає загальноукраїнських соціологічних досліджень 

думок  студентів стосовно викладачів. Опитування, проведене 5-тим 

каналом влітку 2018 року, містить такі дані: «У кількісних показниках 

студенти так оцінюють викладацький склад сучасних вишів: 33% 

більше позитивно; 44% відзначають як позитивні, так і негативні риси в 

педагогічного складу і ще 23% опитаних украй негативно оцінили 

рівень освіченості та професіоналізму викладачів. Основні зауваження 

студентів такі: 

• Тямущі викладачі трапляються, проте рідко; 

• Бракує творчого підходу; 

• Відчувається відставання від сучасних тенденцій; 

• «Або освічені, або добре викладають. Мало хто поєднує в собі 

ці дві якості». 

Загалом же від університетів країни прагнуть такого: «Нового 

погляду»; Спеціалізованих навичок (у викладачів); Оновлення 

навчальних планів, зміни підходів до викладення матеріалу та оцінки 

знань студентів; Уміння зацікавити студентів» [3]. 

Вочевидь, що такі очікування студентів неможливо сповнити в 

одну мить, вони вимагають постійної наполегливої праці, – жертовної, 

як говорив кардинал Любомир Гузар. Проблемою є те, що багатьом 

викладачам не хочеться  нічого змінювати, їм зручніше йти протореним 

шляхом: монотонно зачитувати лекції, вимагати конспектування та 

дослівного переказування, – і якщо ще потім на іспиті пропонується 

придбати методичку або ж називається сума за певну оцінку, – що, 

окрім нудьги та розчарування, може відчути молода людина? Один-два 
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таких викладача за весь час навчання – це можна пережити, сприйняти 

як виняток, але якщо таких 30-40% – вони стають тим каменем, об який  

спотикаються, втрачають інтерес до навчання та розвитку. 

Запроваджуване останнім часом у ЗВО анонімне опитування студентів 

щодо якості викладання вселяє надію для змін на краще. Водночас 

висуває проблему потрібності/непотрібності гуманітарних предметів. 

Нині мало хто хоче обтяжувати себе додатковими дисциплінами, 

більшість прагне вузьких спеціалізованих знань. З одного боку, якщо 

взяти до уваги професійне зростання, то це виглядає доречним, але з 

іншого – ми бачимо брак критичного мислення в нашому народі, брак 

ширшого і передбачливого погляду, який не обмежується лиш 

егоїстичною матеріальною вигодою, брак відповідальності і страх перед 

нею… На нашу думку, вивчення філософії, логіки, етики сприяє 

плеканню цих якостей. Але необхідною умовою є приклад викладачів. 

«У світі людей не існує коротшого шляху вести за собою інших, аніж 

власний приклад. Це мистецтво потребує не лише знань, а й відваги. І 

любові. До тих, кого поведеш» [4].  

Євген Сверстюк писав, що українська інтеліґенція «брала на 

себе невдячну місію пророка, будителя і просвітителя народу, і дотик 

до рідної землі завжди давав їй силу, як Антеєві. Додавав і сил, і зросту. 

Часи змінюються, але й досі нічого не змінюється в цій місії.  Може, 

навіть навпаки: нині особливо актуальна роль духового просвітителя 

народу. Україна чекає на скромних героїв живого прикладу, на 

хоронителів джерел, на добрих учителів і проповідників істини» [5]. 

Нині від викладачів в Україні чи не щороку вимагають по-новому 

розписувати критерії оцінювання, розробляти шкалу компетентності, 

вносити несуттєві зміни до програм. Власне, за цим усім губиться 

живий приклад, який здатний надихати і заохочувати до великих 

звершень. Звичайно, викладач має йти в ногу з часом – опановувати нові 

технічні засоби і методики навчання, знати про нові досягнення у своїй 

галузі, але разом з тим, за словами сучасного українського філософа 

Олександра Філоненка, вчитель має бути свідком, давати уроки 

людяності, підносити гідність учня [6].  

Проблема в тому, що в освітньому процесі розділили знання та 

виховання. І мова йде не лише про Україну. Олександр Філоненко 

зазначає, що питання, які хвилюють старшокласників в Італії – ті самі, 

що й в Україні, – це питання сенсу життя, подолання депресії та нудьги 

тощо. Тим часом, Генрі Ноуен, один з найвідоміших християнських 

письменників ХХ ст., викладач різних університетів Європи та США, 

ще у ХХ ст. зазначав: «Система освіти, коли викладач стає для студентів 

радше вимогливим начальником, аніж наставником, провідником на 
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шляху пізнання, значно пригнічує справжній інтелектуальний та 

духовний ріст учнів», а також: «Коли мірилом особистості стає 

успішність, то в школах і університетах не залишається ані місця, ані 

часу для найважливіших запитань: навіщо ми живемо, який сенс в 

любові і в роботі, чому ми вмираємо. Вони тьмяніють там, де панує 

суперництво і заздрість, де основна турбота – стягнення або нагороди» 

[7]. Тут є над чим призадуматись. Генрі Ноуен ділився своїми 

міркуваннями, коли ще не було інтернет-мережі. Нині ж можна здобути 

фахові знання через різні освітні платформи, веб-сайти. Тим більше 

актуальним стало питання про те, як викладач має поєднати процес 

здобування знань із плеканням гідності та людяності своїх студентів. 
Адже, для прикладу, серед теперішніх молодих депутатів у Верховній Раді 

зустрічаються такі, які володіють кількома іноземними  мовами, закінчили 

престижний ЗВО і разом з тим – радять продати домашнього улюбленця, 

щоб заплатити за газ, виявляючи повну зневагу до простих людей. 

Згідно зі згадуваним вище опитуванням студенти потребують 

«нового погляду» та творчого підходу. І викладацька інтеліґенція 

України не може залишатися байдужою. Якщо ми хочемо змін в нашій 

країні, то мусимо вкладатися у нашу молодь, жертовно працювати, бути 

«відкритими на новизну» [8]. Вартує прислухатись до Генрі Ноуена, – 

його думки не втратили актуальності донині: «В першу чергу перед 

учителем стоїть завдання створити довірливу атмосферу, в якій між ним 

і учнем можливі відносини без страху, де основним і найбільш цінним 

джерелом розвитку і становлення буде обопільний досвід. Справжнє 

учительство потребує довіри, коли той, хто вчить, і той, хто вчиться, не 

стоять один супроти одного, а разом йдуть через терни в пошуках 

істини… Учительство передбачає створення такої атмосфери, в якій 

можуть народитися найважливіші питання і можуть бути знайдені 

відповіді. Не чужі і готові відповіді, які пропонує вчитель, а ті, які 

народжуються в самому учневі, коли наставник спонукає його до 

серйозного і вдумливого пошуку. Викладання тоді стає проявом 

гостинності, коли педагог відчуває, що його покликання – дати простір 

для інтелектуального і духовного розвитку учня. На цьому шляху перед 

ним постають два головних завдання: розкрити дари в своїх підопічних 

і підтримати їх»[9]. Ось яка несподівана інтерпретація гостинності, яку 

загалом вважають характерною рисою нашого народу. Викладання як прояв 

гостинності. Чи це можливо в реаліях аудиторій з сотнею студентів? 

Виглядає недосяжним. Але у менших групах, приблизно 30-35 осіб, – чому 

б і ні? Відвага і любов до студентів плюс титанічна праця – ось передумови. 

Чи готова наша викладацька інтеліґенція прийняти такий виклик? Частина 

насправді вже його прийняла і творить якісно нові стосунки зі студентами, 

надихає і заохочує до нових звершень;  а частина – ні, і стає каменем 
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спотикання та розчарування. А «народ, може, як ніколи чекає на людей 

мовчазного обов’язку і діяльної любови.  І за цими ознаками він 

упізнаватиме свою справжню інтеліґенцію»[10].  
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Григорій Сковорода – визнаний світоч української культури, 

який сам оспіваний як архетип багатьма дослідниками, у якості 

мудреця, вчителя, провидця, тлумача. У психоматриці його 

житєставлення вбачається нерв українського вільнолюбивого та 

боголюбивого духу, позиції ненасилля, узгодження, злагодження. 

Безперечно, такий архетип має бути одним із символів процвітаючої 
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країни, її орієнтиром, вказівним зразком. Розвиток через самопізнання, 

відкритість та дружність до світу – взагалі стратегія сучасної 

гуманітарної політики; при цьому ми спостерігаємо спекулювання на 

цих позитивних гаслах керівництва окремих тоталітарних держав, які, 

у одвічних  традиціях лукавого, видають бажане за дійсне. Отже, не 

самим лише словом, а ділом потрібно доводити свої декларації про 

добросусідські наміри, реалізувати миролюбність, а не агресію під 

приводом допомоги чи мудрості. І якщо обирати провідника і 

проповідника, який зможе чітко відділити істину від брехні, показати 

або прокласти вірний шлях, підтримати на цьому шляху, то насамперед 

слід ще раз послухати, як співає у саду своїх божественних пісень  

Григорій Сковорода.  За його словами, як за камертоном, можна 

налаштовувати будь-яку реальність: внутрішню, індивідуальну, чи 

зовнішню, суспільну; реабілітувати душевні основи та будувати 

матеріальні підвалини. Як і Сократ, Сковорода ніколи не дасть негідної 

чи ганебної поради, його необхідно слухати і у ХХІ столітті, якщо 

хочеш лишитися людиною, бо в його словах і поясненнях прекрасно 

відбито те, що складає «ціну нашу і честь». 

Можна заперечувати, що відверта релігійність та езотеричність 

міркувань Г.Сковороди є незручною і неадаптованою до реалій нашого 

техногенного століття. Дійсно, існує видима різниця між Г.Сковородою 

– «об’єктивним ідеалістом пантеїстичного спрямування», оповідачем, 

персональним духовним тренером, співрозмовником, та публічними 

лекторами, коуч-тренерами ХХІ століття, які проводять мультимедійні 

презентації з теми щастя та професійного успіху у великих 

університетських аудиторіях. Однак ніколи не втрачає актуальності і 

потребує постійного пошуку нових вирішень тема гармонійного 

соціально-професійного становлення особистості в суспільстві, яка 

розкрита Г. Сковородою у концепції «сродної праці». Оскільки «у 

сучасних умовах «сродна праця» вимагає аналізу процесів економічної 

трансформації України – основи всіх інших процесів – у ракурсі 

найпоширеніших у суспільстві цінностей (образів суспільства, ідей, 

ідеалів, світоглядів), які визначають цілі та способи реалізації 

індивідуальних і групових дій» [1, с. 157], то особливо важливою є 

трансформація її положень у практичні вправи чи тести, тренінги чи 

бренйнстормінги з організації діяльності.     

Взагалі прекрасно було б організовувати в межах вивчення 

гуманітарних дисциплін студентські колоквіуми за зразком діалогів 

Г. Сковороди, просто розігруючи їх в аудиторії за ролями і 

розтлумачуючи в ході прочитання, ілюструючи інкрустаціями з 

власного досвіду за методом «case study» або біографічним методом, 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

125 

адже в кожної молодої людини знайдеться що сказати на тему власної 

важкої інтеграції у соціально-професійну сферу. Далеко не з першого 

разу і не всім вдається правильно обрати провідну діяльність «до душі», 

оскільки самі поняття «душа», «дух», «шлях» у ХХІ столітті вилучені з 

лексикону молоді і їх дуже не вистачає у спробах описати власну 

потребу, скажімо, у творчості, спілкуванні, пізнанні, досвіді, радості, 

щасті тощо. На нашу думку, для врівноваження процесів віртуалізації 

освіти слід починати процес духовного перевиховання – не більше не 

менше, оскільки бездуховність сучасності спричинює колапс у 

виявленні власних потенцій, затуляє від людини плямами страху чи 

невіри омріяний та комфортний спосіб співіснування з соціальними 

системами як конкордичний. У вічному пошуку «зовнішнього двигуна» 

людина сучасності просто інтегрує внутрішні духовні підсвідомі сили 

та символи, що дають їй натхнення, пробуджують джерело інтересу, 

ставлять на місця втрачені орієнтири, роблять зрештою нестатки 

тимчасовими. Банальне визнання, що все починається з любові, лежить 

в тому числі в основі і концепції спільної праці Г. Сковороди 

(В. Шинакрук), і у визнанні ним архетипів таким потужним джерелом і 

двигуном людської діяльності. Образи і символи, які підбирає 

Г. Сковорода для розкриття теми діяльності (Леонід Ушкалов розглядає 

серед таких – символ дзеркала, символ дороги, символ зернятка, символ 

змія, символ каменя, символ кола, символ моря, символ рослитни, 
символ саду, символ театру, символ трикутника [3]) – допомагають 

методом ірраціонально-поетичного, ігрового смислово-інтерпретаційного 

моделювання згрупувати та уточнити ціннісні вектори особистісних 

мрій, уявлень, меж можливого і належного, відповідного і необхідного 

для індивідуальної діяльності. Ми погоджуємося із Т. С. Троїцькою в 

тому, що «антропологічним за змістом і методологічним за технологією 

навчання і виховання варто вважати, на нашу думку, положення про те, 

що з усіх зовнішніх впливів та множини можливостей поведінки 

людина обирає лише ті, що відповідають її особистісним програмам, що 

складені на основі саморефлексії і власного досвіду» [2, с. 26]. У 

процесі добору професійно-соціальних орієнтирів як провідної 

діяльності на все життя потрібно розпочинати міркування не з 

прагматичних мотивів, а з усвідомлення реальних нахилів, зацікавлень, 

і працювати у напрямку, в якому створені продукти будуть незмінно 

демонструвати вищі досягнення майстерності, легкості у опануванні, 

співзвучності бажанням і потребам індивіда, однак, звичайно, у 

координації з актуальними та перспективними гуманістичними 

завданнями суспільства. На нашу думку, на основі сковородинівського 

вчення про сродну працю та образно-символічної та архетипної матриці 
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смислів можна розробити також інтегрований курс професійного 

самовизначення, в якій духовні та життєві орієнтири 

враховуватимуться в першу чергу як творчо-практичні напрямні.  
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Людмила Мельник 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ  

У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА 

 

Становлення Української держави безпосередньо пов’язано з 

необхідністю вирішення проблеми забезпечення професійного, 

компетентного державного управління та ефективного здійснення 

влади.  

Фактично, в Україні впродовж, більшості періодів історії 

власна національна еліта протягом багатьох століть зраджувала своїй 

нації. І навіть ті представники українського народу, які мали повне й 

незаперечне право називатися національною елітою, не мали жодних 

прав і можливостей впливати на управління державою. Поняття 

«національної» не існувало для політичної еліти аж до здобуття 

Україною незалежності, тому процес становлення сучасної політичної 

еліти надзвичайно складний і болісний.  

Процеси в Україні, – явища націоналізму та унітаризму, 

сепаратизму, партикуляризму та його наслідки: не розрізнення масами 

кращих і гірших кандидатів, нав’язування волі одних громадян та класів 

– іншим, зневага до політиків та парламенту, пріоритет у політиці 

змовницьких дій,  подібні до процесів, які відбувалися в Іспанії на 

початку ХХ століття. Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет 

знаходить причини хронічного занепаду своєї країни та суспільства в їх 

історії. Великим недоліком він вважає відсутність у еліти 

інтелектуальної передбачливості, прозорливості, інтелігентності. 
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«...Відсутність «кращих» породила в «народі» столітню сліпоту. Biн не 

розрізняє кращих i гірших. Тож коли на нашій землі з’являються 

привілейовані індивіди, «маса» не вміє зробити їx корисними i часто їx 

знищує... Найприкметніша риса суспільства без меншини є те, що я 

називаю селюцтвом» [1 c. 194].  

У нинішніх умовах державотворення залишається важливо 

вивчення історії української політичної думки, а саме висвітлення 

питання ролі, бажаних рис, особливостей формування владних верств 

суспільства. Проте, звернення до історії необхідне не лише для 

виховання почуття національного патріотизму. Воно необхідне задля 

усвідомлення справжньої дійсності і постановки завдань, здійсненних і 

таких, що вирішують проблеми. Як не дивно, і на сьогодні, крізь 

століття актуальними звучать слова Т. Шевченка «Коли ми діждемося 

Вашингтона з новим і праведним законом?!». 

У своїй знаменитій поемі «І мертвим, і живим, і ненародженим 

землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнеє посланіє» (1845) 

Т. Шевченко звертається до земляків, українського панства, із закликом 

до братерської любові, до необхідності відродження їх як провідників 

українського народу: 

«Схаменіться, недолюди, 

Діти юродиві! 

Подивіться на рай тихий, 

На свою країну, 

Полюбіте щирим серцем 

Велику руїну, 

Розкуйтеся, братайтеся!» [2, с. 287]. 

Т. Шевченко дорікає українській еліті за зраду своєї 

багатовікової, самобутньої культури. Не потрібно переймати іноземні 

ідеї, механічно переносячи їх на український «грунт», а треба знати 

свою історію, свою культуру, своє коріння. Проте, мислитель закликає, 

не лише обмежуватися своїм, а що потрібно також із інших культур 

брати те, що має загальнолюдський зміст: 

«Нема на світі України, 

Немає другого Дніпра 

А ви претеся на чужину  

Шукати доброго добра... 

Учітесь, читайте 

І чужому научайтесь 

Й свого не цурайтесь...» [3, с. 287]. 
У ранній творчості Т. Шевченко звертається до минувшини, 

ідеалізуючи козацьку Україну, в якій «запорожці вміли пановати», оскільки 
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сучасність не задовольняла його. І своєю літературно-художньою 

творчістю поет повернув українському народу пам’ять його історії, адже 

жодні наукові дослідження (про це можна говорити з усією упевненістю) не 

мали такого впливу, як його історичні поеми, драми, вірші, живописні 

картини тощо. У них автор «Кобзаря» говорив про славу народу й недоліки 

гетьманського правління, минулу козацьку вольницю, оспівував народних 

месників, їх боротьбу проти феодально-кріпосницького і національного 

гніту, показував етнічну і культурну самобутність українського народу, 

його невід’ємне право на вільний, суверенний державний розвиток. Т. 

Шевченко оспівує козацтво, для того щоб нагадати українцям запорозькі 

демократичні традиції. Він ніби намагається викликати у своїх сучасників 

прагнення розпочати визвольну боротьбу за відродження України, її слави. 

Але й тоді, у часи Гетьманської Україні (котра була взірцем 

державного правління для Т. Шевченка), мислитель намагається знайти 

і зрозуміти причини, що привели до такого тяжкого становища 

український народ.  
В поемі «Гайдамаки» (1841) однією з головних причин такого 

станувін називав внутрішній розбрат і чвари: 

«Отаке-то було лихо 

По всій Україні! 

Гірше пекла...А за віщо, 

За що люде гинуть? 

Того ж таки батька, такі ж діти, -  

Жити та брататься,  

Ні, не вміли, не хотіли, 

Треба роз’єднатися! 

Треба крові, брата крові, 

Бо заздро що в брата 

Є в коморі і на дворі, 

І весело в хаті. 

«уб’єм брата! Спалим хату!» –  

Сказали, і сталось» [4, с. 103]. 

Однак найвагомішою причиною такої долі українців, 

вважає письменник, була втрата національної еліти, котра в 

гонитві за багатством, готова були знехтувати долею земляків. 

Він писав у комедії  

«Сон» (1844): 

«Україно! Україно! 

Оце твої діти, 

Твої квіти молодії, 

Чорнилом политі, 

Московською блекотою 

В німецьких теплицях 
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Заглушені!.. Плач, Украйно! 

Бездітна вдовице!» [5, с. 216]. 

У вірші «Юродивий» мислитель згадує Дж. Вашингтона. 
Дж. Вашингтон виступає у мислителя символом нового характеру 

національного провідництва, основаного на «новому», «праведному» 

законі. Національна еліта без деспотичної влади над співгромадянами, котрі 

мають рівні права в діючому законі, як і еліта, – ось ідеал політичних 

провідників в розумінні Т. Шевченка.  

Отже, національна еліта України має формуватися, на думку 

Т. Г. Шевченка, із людей вольових, сильними духом, котрі будуть 

відстоювати інтереси нації, служити в ім’я Вітчизни. Справжня національна 

еліта, вважає поет, не владарює, а керує народом з його добровільної згоди 
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Ніна Молчанова 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
 

У статті фрагментарно представлено педагогічний досвід 

використання інноваційних методів навчання. Автор пропонує можливі 

завдання для вивчення теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни 

«Соціологія» з метою формування соціологічного мислення студентів. 

Актуальність обраної теми  полягає в тому, що особливістю 

сучасного суспільства є його нестандартність, нестабільність, 

вибуховість, непередбаченість його  подальшого розвитку. І завданням 

соціології сьогодні є навчити студентів  жити й діяти у складному і 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

130 

різноманітному світі.  Це означає сформувати соціально компетентну 

особистість, що легко вписується у життя ХХІ століття: навчити 

майбутнього фахівця соціологічно мислити , що є важливою складовою 

його загальної професійної освіти. Це навички новітньої доби, 

оволодіти якими в повній мірі можна, лише коли студенти добре 

розуміють, для чого їм потрібне соціологічне мислення. Сучасному 

суспільству потрібна активна, творча особистість з відкритою 

свідомістю. Потрібен мозок, не заліплений пластиліном, як передумова 

їх життєвого успіху. На мою думку, у період навчання майбутні фахівці 

мають усвідомити свою соціальну та професійну відповідальність 

перед суспільством і державою.  «Уміння мислити соціально – ознака 

зрілості громадян, спільнот ,суспільства», – наголошує 

В. Г. Городяненко [1, с. 5]. 

Як зазначив В. Г. Кремень у доповіді «Освіта, особистість і 

соціальний поступ»: «Світ вступив в інноваційний тип прогресу. 

Затребуваною в будь-якій галузі суспільства є лише інноваційна 

людина, тобто людина з інноваційним типом мислення, інноваційною 

культурою і здатністю до інноваційного типу діяльності. Така людина 

має бути здатною сприймати зміни, творити зміни, жити у постійно 

змінюваному середовищі — нові знання, нові ідеї, нові технології, нове 

життя» [2]. 

Соціальна компетентність потребує істотно нових підходів й 

методів навчання, які забезпечують формування системного 

соціологічного мислення. Саме тому автор статті презентує частину 

власного досвіду практичного використання інноваційних методів 

навчання курсу «Соціологія». Професійна задача викладача – бути 

модератором освітнього процесу, зробити пояснення теми більш 

зрозумілим. При виборі методів навчання автор статті орієнтується на 

рівень  здібностей студентів, щоб створити найбільш сприятливі умови 

для ситуації успіху в їх навчанні. На мій погляд, для інтенсифікації 

пізнавальної діяльності студентів на заняттях з соціології 

найпростішими і найефективнішими видами інноваційних методів на 3-

му курсі напрямку підготовки  «Гірництво» є пізнавальні завдання, 

індивідуальна та групова форми роботи. 

Найважливіша умова ефективності викладання соціології – це 

формування інтересу студентів до дисципліни. Наприклад, у вступі до 

теми «Соціологія як наука» студентам надається можливість пояснити 

епіграф «Соціологія була б не вартою й години праці, якби вона не 

давала змогу поліпшити й удосконалити суспільство. Еміль Дюркгейм» 

[2, с. 5]. Також увагу студентів до дисципліни привертають навички 

оцінювання за Б. Блумом у вигляді аргументованої відповіді на 
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питання: «Як соціологія може допомогти Вам у житті?». Найчастіше 

студенти  відповідають: «навчитися розбиратися у тому, що 

відбувається в українському суспільстві». Пропонується скласти 

інтелект– карту теми «Дерево знань соціології», яка дає уявлення про її 

головний зміст.  

Успіх заняття значною мірою залежить від того, наскільки 

викладач зможе зацікавити студентів змістом теми. Можна 

використати метод вільної дискусії. Наприклад, на занятті ставиться 

проблемне питання: «Яку роль і значення має тема у підготовці 

кваліфікованого фахівця?». Допоміжним інструментом виступають 

картки-мотиватори з інформацією, на яку студенти спираються при 

формулюванні теми заняття або висновків.  

Кожна тема починається зі знайомства з базовими категоріями 

з дисципліни. «З’являється новий різновид лексикографічних праць — 

термінологічні словники як навчальні посібники» [3, с. 16] для 

організації забезпечення довідковою лексикою при вивченні будь-

якого розділу соціології. Студенти складають глосарій з 10-12 категорій 

до певної визначеної викладачем теми. Допомогти студентам 

організувати самостійну роботу покликані методичні рекомендації «Як 

скласти глосарій». 

Для проведення семінарських занять з соціології 

застосовуються випереджувальні індивідуальні завдання. Наприклад, 

до семінарських занять з тем «Виникнення і становлення соціології як 

самостійної науки» і « Історія, становлення та розвитку соціології в 

Україні» студентам  надається перелік питань, при формулюванні яких 

застосовуються дієслова вищого рівня тасономії  Блума:  

• Порівняйте соціологічні погляди Дж. Міля та Е. Дюркгейма;  

• Визначте особливості соціальних ідей  епохи Відродження; 

• Поясніть, який внесок зробила Києво-Могилянська академія у 

розвиток української соціологічної думки; 

• З’ясуйте, в чому полягає сутність «теорії спорідненої праці» 

Г.Сковороди, тощо.  

Студентів інколи вражає те, що великі мислителі минулого за 

змістом своїх творів можуть бути їхніми сучасниками.  

Для якісної підготовки індивідуального повідомлення, з метою 

формування соціологічного мислення, студенти користуються 

алгоритмом «Як готувати повідомлення до семінарського заняття»:  

1. Викласти матеріал логічно та лаконічно (до 2хв.). 

2. Прізвище мислителя (Хто?).  

3. В якому столітті, в яку епоху, в якій країні проживав 

(Де? Коли?)  
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4. Назвати його головну працю, її головну ідею, напрямок, 

концепцію.(Що?).  

5. Який внесок зробив у розвиток соціологічної думки свого 

часу, сучасності (Сформулювати висновок). 

З теми «Стратифікація суспільства. Соціальна мобільність» 

студенти пишуть есе «Я через 20 років». Методична доцільність 

написання есе: спонукати студентів замислитися над логікою реалізації 

своїх життєвих планів. Перед написанням роботи рекомендується 

прослухати притчу «Каміння, галька і пісок», мета якої - допомогти їм 

визначитися у своїх пріоритетах на майбутнє. Аналіз змісту 

студентських есе показує, що значна частина майбутніх фахівців 

робить типову помилку: ототожнюють себе з «фантастичним Я» – 

якими вони бачать себе у мріях, але не ототожнюють себе з 

«динамічним Я» – якими вони хочуть стати.  

Застосовується створення презентацій як індивідуальна 

робота.  Наприклад, до теми «Соціологія особистості. Соціальний 

статус і соціальна роль» для кращого розуміння понять 

«індивідуальність», «особистість» студенти гр.1ПР-16 підготували 

короткий відеоролик на вірш Василя Симоненко «Ти знаєш, що ти 

людина», яким на прикладі студентів групи показали, що кожен з них 

єдиний у світі як індивідуальність та особистість. Результатом вивчення 

теми для студентів стало розуміння слів «Усе, чим людина зі своїм 

розумом відрізняється від тварини, є результатом життя в суспільстві» 

Вільямса Годвінса [3, с. 19] 

Створюються презентаціїї до тем «Суспільство як соціальна 

система. Соціальна структура суспільства», «Соціологія сім’ї. 

Проблеми гендерності» тощо. Результати робіт студентів 

демонструються у групі.  

Практикуються міні-практичні роботи в групах. Наприклад, 

для аналізу такого соціального явища, як соціальний конфлікт, 

студенти за допомогою таблиць, алгоритму виконують  в групах 

завдання «Діагностика віртуального конфлікту». Умова виконання 

спільного завдання у групі: всі є учасниками, а не спостерігачами, 

кожний член групи заслуговує на те, щоб його думка була почута. Діє 

«мушкетерський» девіз: «Один за всіх і всі за одного».  

Виконуючи індивідуальний проект «Мій соціальний портрет», 

студенти визначають свій статусний та рольовий набори і таким чином 

з'ясовують своє місце і роль сьогодні у суспільстві. Слухаючи захист 

проектів студентів, доволі часто можна спостерігати , що через 

прагнення бути «сучасним», студент грає зовсім невідповідну йому 

соціальну роль. А також студенти не завжди розуміються на 
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лексичному значенні слів: добрий, люблячий, спортсмен, музикант 

тощо, а здається, такі прості слова. 

Висновок. 1. Вдосконалення професійного рівня викладача  

забезпечується шляхом впровадження у свій досвід інноваційних 

методів навчання у роботі зі студентами.  

2.Формування соціальної компетенції  студентів відбувається  

шляхом навчання їх соціологічному мисленню, що є важливою 

складовою їх загальної професійної освіти. Це потребує від викладача 

кваліфікованої організації навчальної діяльності студентів на  занятті, 

що забезпечить їх особистий розвиток.  

3.Щоб студенти  отримувати задоволення від вивчення 

соціології, вони повинні зрозуміти, для чого їм потрібні соціологічні  

знання, соціальна компетентність.   

4. Формування у студентів уміння соціологічно мислити 

потребує часу і має бути постійним процесом. 
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Марина Пархоменко, Анастасія Бородачова 

 

КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах, коли модернізується суспільство і 

реформується правова система, осмислення можливостей та меж 

реалізації універсальних принципів права в українській культурі 

набуває особливо великого значення. 

Актуальність наукової статті зумовлена , перш за все, 

теоретичною та практичною значущістю питань, пов'язаних із 

вивченням процесу повстання правосвідомості українського 

суспільства. В даний час Україна вступила в епоху суттєвих державно-
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політичних і соціально-економічних перетворень, які вимагають 

активного використання знань про «правосвідомість». Особливе місце 

проблеми правосвідомості в історії культури і філософії права 

трактується тим, що правосвідомість є безпосереднім джерелом 

правопорядку, тобто правових норм, поведінки та відповідних 

інститутів, тому вона передусім виступає предметом філософського 

осмислення. 

Поняття свідомості активно почали розглядати в 20 столітті, 

коли досвід і досвідне знання зайняло у філософії і науці гідне місце, і 

проблема суб'єкта й об'єкта вийшла на перший план. Існує багато 

визначень свідомості. Зокрема Н. Хамітов вважає, що свідомість – це 

спрямована розумова активність, що відображає і трансформує буття. 

Свідомість може бути спрямована, і на зовнішній світ, і на себе, стаючи 

самосвідомістю. Це означає, що свідомість не тільки виражає, а й 

визначає буття людини [1]. Свідомість має свої форми. Це – політична 

свідомість, правова, моральна, релігійна, наукова тощо. А тепер 

докладніше розглянемо правову свідомість. 

Зрозуміти особливості правової свідомості, окремого індивіда, 

соціальної групи, суспільства загалом – необхідно перш за все для того, 

щоб забезпечити ефективність правового регулювання.  

Н. Мотузова визначає, що правосвідомість виражає оцінку 

права з погляду його справедливості чи несправедливості, строгості чи 

не строгості, ефективності чи неефективності. Це – різнообразні, деколи 

полярно протилежні судження про право, позитивна чи негативна 

реакція на його дію. При цьому оцінюється не тільки право, закони, але 

й інші юридичні феномени – законність, правопорядок. 

Поняття «правосвідомість» є багатозначним. На думку 

О. Спіркіна правосвідомість – це уявлення і поняття, що виражають 

ставлення людині до чинного права, знання міри в поведінці людей з 

погляду прав і обов'язків. У рамках такого підходу правосвідомість є 

ідейним виразом об'єктивних суспільних відносин, яке своєю чергою, 

відображають економічні та соціальні відносини, що панують у 

суспільстві [2]. 

Загалом правосвідомість трактується так, це система понять, 

поглядів, уявлень і почуттів з приводу чинного, або бажаного 

юридичного права, а також діяльності, пов'язаної з цим правом [3]. 

Суб'єктивне ставлення людей до юридичних явищ, концепція 

справедливості як сукупності юридичних виразів, вираження емоцій, 

переконань, окремих осіб, соціальних груп, оцінка суб'єктивних 

установок в суспільстві в цілому і їх поведінки в законах і нормативних 

актах 
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Юридичні концепції мають складну структуру і можуть бути 

виражені у вигляді взаємозалежних елементів і активів, які здебільшого 

розпізнають залежно від соціальної спільності. По-друге, про зміст. По-

третє, зрозуміти юридичні справи в глибині. Соціальні спільноти та 

люди є фактичними носіями справедливості в суспільному житті. 

Правові концепції різних соціальних спільнот та індивідів, формуються 

двома вимірами раціонального (ідеологічного) і емоційного 

(психологічного) єдності, які виявляються в формі соціального, 

колективного та індивідуального свідомості. Формуйте структуру. 

Соціальна справедливість не тільки надає правову інформацію 

людям, а й виробляє основу для правової оцінки щирих відносин між 

людьми. 

Групове сприйняття – це колективне (групове) поняття і 

почуття, яке виражає взаємозв'язок і оцінку правових подій соціальними 

групами, групами і тимчасовими соціальними суб'єктами. 

На особисту обізнаність впливає компанія і прямий вплив 

групи. Особиста совість цієї людини розкриває суб’єктивні 

характеристики, характеристики, рівень освіти, освіченість дітей, 

професію, навички та особистість протягом усього життя. Усе це 

визначає людську свідомість та особливу форму правових знань та 

ставлення. 

Рівень обізнаності студентів є найважливішим показником 

майбутнього розвитку особистості та ефективності у процесі вищої 

освіти. Сумлінне слідство повинно використовувати цілісний підхід для 

визначення найважливіших правових питань. 

Розвиток професіоналізму в майбутньому збігається з 

розвитком їх особистості: розширення знань та інтелектуальних 

процесів, культурного рівня, перспектив тощо Основним механізмом 

розвитку справедливості D є механізм посилення. Мотивація, яка 

включає взаємодію, стимулювання та реакцію, але є й інші психологічні 

механізми, знання експертних навичок та статистика емоційного 

вираження, мотивація, мотивація, терпіння та мотивація. 

Психосоціальні механізми для шкіл та вищої освіти (спілкування 

соціальних понять, колективний тиск, єдність, зараження, послух 

тощо). Це відображається на відносинах між людиною та зовнішнім 

світом. (Суспільство та біосфера) поділяється на кілька категорій 

(громадянська, кримінальна) або екологічна справедливість, відносно 

нова категорія, яка слідкує за еволюцією екологічних криз на землі. 

По-перше, процес створення екологічної справедливості - це 

здатність розуміти закон і діяти беззастережно. Екологічне 

законодавство базується на екологічних стандартах, максимально 
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допустимій концентрації та інших об'єктивних показниках. Розвиток 

екологічної справедливості сьогодні має бути найважливішим 

завданням вивчення екологічного права, яке є важливою частиною 

людської культури. Конституція України, Закон про освіту в Україні, 

Закон України про охорону навколишнього природного середовища та 

всі інші закони чітко визначають права громадян на навчання, 

включаючи екологічні закони. 

Кожна галузь – це набір особистих правил, покликаних 

контролювати різноманітні соціальні умови. Органічне право – галузь 

права, це сукупність правових норм, які регулюють взаємозв'язок із 

захистом навколишнього середовища, раціональним використанням та 

раціональним використанням природних ресурсів, а також повторним 

використанням та безпекою для навколишнього середовища. 

Екологічна обізнаність – це бачення та теорія, що відображає 

співіснування суспільства та природи та найкраще рішення для 

особливих потреб та природного потенціалу суспільства. Екологічна 

обізнаність стосується відтворення життєвого середовища та 

взаємозв'язку суспільства та природи за певний історичний період та 

показує теорію екологічних ідей та ставлення до природи. 

Основні аспекти екологічної обізнаності можна поділити в 

такий спосіб:  

• Регламенти, що забезпечують наявність відповідних 

механізмів для належного управління відносинами між суспільством і 

природою. 

• Знання – визначають природу взаємин між суспільством, 

причини екологічних криз і знаходять рішення криз. 

• Розробка нормативних і раціональних стандартів 

екологічного менеджменту, заснованих на знанні того, як розробляти 

системи «соціальних властивостей». 

• Прогнозувати, передбачити негативні наслідки економічної 

діяльності і знаходити способи їх запобігання або пом'якшення. 

• Освіта – це основа розвитку екологічних культур для 

особистості і суспільства в цілому [4]. 

Екологічна цінність є законним елементом послідовного і 

систематичного розвитку, такого як екологічна свідомість. По суті, 

екологічні цінності мають свої особливості і характеристики. Цінність 

– це вираження ставлення людей до істини. Вияв екологічних 

цінностей, безумовно, є першим відтворення негативних екологічних 

умов і діяльності, що відображає інтерес для людей. Підняття 

продуктивності та посилення впливу на навколишнє середовище 

створили, узагальнили і організували нові екологічні цінності в усьому 
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світі. Це відбивається в розвитку найбільш поширених і ідеальних 

(бажаних) життєвих цінностей. Наприклад, ґрунтові води і свіже 

повітря по всьому світу. 

Екологічна справедливість для громадян – це прямий погляд на 

світ, який утворюється з екологічних і правових уявлень. І створюється 

бачення, навколишнє середовище і справедливість світу. Основна 

альтернатива високорозвиненою екологічної справедливості 

направляється природними правами і правами дотримання, а також 

успіхом всіх витрат, враховуючи незаконні і екологічно захищені 

товари і фінансові дозволу. Гроші і споживання є найбільш важливими 

цінностями. 

Екологічна правосвідомість громадян є похідним утворенням 

від світоглядної, екологічної та правової свідомості, унаслідок чого 

вона може виникати як безпосередньо, так і опосередковано , через 

створення світогляду загалом, еко- та правосвідомості. Основною 

альтернативою високорозвиненій екологічній правосвідомості з 

домінуванням цінностей природи є монетарна свідомість, де вершиною 

цінністю є гроші і над споживання, також успіх у їх досягненні будь – 

якої ціною і в тому числі протизаконними та анти екологічними 

засобами. 

Економічна недостовірність даних в суспільному сприйнятті в 

основному зв'язані з ринковими механізмами. Шляхом інтеграції 

релігійних і неурядових організацій необхідно зміцнювати національні 

механізми для пропаганди правових і екологічних цінностей. 
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Maryna Parkhomenko  

 

ABOUT THE CURRENT STATE OF STATE REGULATION  

IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION  

OF A CERTAIN CATEGORY OF PEOPLE 

 

Six years ago, the term «internally displaced person» was unknown 

in Ukraine (hereinafter referred to as the IDP). Unfortunately, the reality of 

life has led to the fact that as a result of Russia's military aggression in 

Ukraine since 2014, more than a million of such people have appeared. They 

all need to be protected and provided with necessary supplies. This is an 

important task for the state, which is obliged to comply with the requirements 

of important international and domestic regulations. International legal 

regulation of social security and protection of IDP is based on a significant 

number of international and interstate universal and specialized agreements. 

The first include acts containing General principles of ensuring the rights of 

the IDP: the Universal Declaration of human rights of December 10, 1948 

[1], the international Covenant on civil and political rights of December 16, 

1966 [2], the international Covenant on social, economic and cultural rights 

of December 16, 1966 [3], the Convention for the protection of human rights 

and fundamental freedoms of November 4, 1950 [4]. The norms of these acts 

are of a general nature, but for people who were forced to change their place 

of residence within their state under pressure of circumstances, there’s a need 

of special norms that would provide for national characteristics of protecting 

a person from the effects of negative social phenomena that pose a threat to 

life and health , freedom of choice etc. People demand that additional 

measures be taken in relation to them to organize their new life in a new place 

of residence, to provide them with additional social protection in comparison 

with the protection of the rights and interests of other citizens who have not 

experienced a negative impact of objective and subjective social phenomena. 

The above-mentioned international treaties provide for the rights 

and freedoms of a person, which they possess regardless of where and under 

what conditions they live, whether they left their permanent place of 

residence voluntarily, or had to do so due to force majeure circumstances that 

do not depend on the will of the person. National states and their domestic 

legislation are obliged to provide a minimum amount of social protection for 

all citizens (subjects), regardless of their legal status and life circumstances. 

The norms of the above-mentioned international legal acts are of a general 

nature, but they are most important from the point of view of ensuring human 

rights and freedoms. However, the rights and freedoms of individuals who 

have changed their place of residence within their own country as a result of 
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such negative social phenomena that actually and objectively threatened their 

life and health  require additional measures taken by the state to organize a 

person’s new life in a new place of residence.They make it necessary to 

provide additional social protection for IDP in comparison with other citizens 

(subjects), and therefore the creation of a special new legal framework which 

would provide appropriate regulatory regulation of public relations with the 

participation of IDP [5, p.218]. 

In addition to the above-mentioned global international acts, the 

following international normative acts, which have a more special character, 

can protect the rights and freedoms of the IDP. These include the UN 

Convention on the status of refugees of 1951 [6] and the UN Protocol on the 

status of refugees of 1966 [7], since a significant number of procedures for 

the protection of refugees are applied by analogy and in relation to the IDP. 

The latter are indeed very similar in their legal status to refugees. The main 

difference is that IDP are refugees in their own country, while classic refugees 

seek salvation and protection outside their own country. When deciding on 

the normative regulation of the legal status of the IDP, it is advisable to take 

into account the positive experience of international normative regulation of 

public relations in the field of social security of refugees. 
International legal experience of legal provision of social protection of 

IDP indicates that the relevant norms of international law regulating public 

relations with the participation of such people establish international legal 

standards for the observance of their rights and are contained in agreements 

(contracts) designed to regulate certain areas of international relations. However, 

in relation to Ukraine and its IDP, a significant array of conventions, agreements 

and other international legal acts over the six years of Russian aggression has not 

been able to provide protection and provide an adequate response to the 

challenges of our time, including on international legal protection of citizens. 

An important urgent problem of international legal determination of the 

legal status of IDP, including their social security, is the need to develop a special 

international treaty. It should identify all the problems in the field of protection 

of IDP that have not been solved, since the current state of normative regulation 

in the field of international public relations is characterized by significant gaps. 

So, the main duty and responsibility for providing social, legal and 

other protection and humanitarian assistance to the IDP is assigned to the 

national authorities of each state, which must guarantee each IDP protection 

from violence, hunger, from being used as a «protective shield», forced 

recruitment to the illegal armed groups (in 2013 and 2014, the Russian 

authorities promised to the residents of the Crimea that their children would 

join the Russian army only within the peninsula. But today, young men from 

the Ukrainian ARC are forcibly conscripted to serve in the Russian army and 

serve thousands of kilometers from home. This is already a violation of 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

140 

several international conventions and agreements. By the way, young people 

who do not want to serve in the aggressor's army left the ARC for mainland 

Ukraine and joined the number of IDO). 

It should be noted that the «Guidelines on the issues of internally 

displaced persons» [8] do not provide for the release of IDP from individual 

criminal liability for committing genocide, crimes against humanity or war 

crimes [9, p. 174]. The reference to the inevitability of punishment for crimes 

against humanity is important, since, according to the experience of foreign 

countries and the Ukrainian six-year-old reality, part of the IDP could take an 

active part in collaborative movements or even in military operations on the 

side of terrorist or occupation forces. 

Conducting relevant work to protect IDP at the international and 

national levels is of great importance, since for the first time in Ukraine 

several comprehensive and in-depth documents have been prepared on the 

problems of protecting IDP, which can be recognized as the beginning of the 

normative regulation of the relevant sphere of public relations. It is based on 

the principles and norms of international law enshrined in existing 

international treaties and conventions, but is adapted exclusively to regulate 

the legal status of the IDP, the state’s obligations in cases of handling them 

and etc. 
Since Ukraine needs to quickly continue to develop legislation in the 

field of legal regulation of social protection of IDP, it is advisable to take into 

account the items of the above-mentioned fundamental international documents, 

since they generalize the main world views of the international community on the 

problems of IDP, and also take into account the norms of the main international 

legal documents in the field of human rights protection. It should also be noted 

that when extending the development of domestic legislation on the legal status 

of IDP, it is worth moving away from analogies with the legal status of refugees, 

since the latter ones have lost the protection of their own state and are forced to 

seek it on foreign territory, while IDP do not require refugee status, that is, 

cumbersome and complex procedures for determining it, but can rely on the 

support and assistance of their own state called Ukraine. 
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Serhii Polovin 

 

GOOGLE SITES IS AN AMAZING  

APPLICATION FOR WOULD-BE ENGINEERS 

 

Some students who are majoring in technical sciences are often 

biased against learning foreign languages. Speaking poses a huge challenge 

for them, so one of the ways to get them engaged in discussion is by using 

web applications. One of them is Google Sites [1]. 

Google Sites is so flexible. You can use it for your school or 

university, you can use it as a teacher blog or a teacher profile. Also, it can 

be used, for example, for creating e-portfolios. Google Sites can be used to 

teach your students to create websites, where they can showcase their 

progress in learning a foreign language. There are so many different ways to 

use this technology.  

The first thing we need to do is to go to Google Sites, and to do that 

we need to be logged into Google. Google Sites is one of the applications that 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_363
http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html
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is available on your Google Drive. You click on «My Drive», then «more», 

and finally on «Google Sites». 
Here I would like to say the best thing for you to do straightaway is keep 

your actual file name without any gaps because that is the file name and people 

when they come to the website will see it. This will be the banner for the first 

page that we can change any time. 

Now we can start uploading the content [2]. 

Let’s start with uploading a picture. You double-click on the page. You 

basically have two options: if you have uploaded photos or pictures into Google, 

perhaps in your Google drive or pictures have been shared with you or you have 

used pictures, for example, in your blog or on Google Form or Google Docs, then 

you actually access those pictures by just going to your Google Drive. You should 

find there your images and you’ll even find images that even have been shared 

with you by other people. If you click on «Upload», you can upload a picture 

from your own computer. Once you are done with uploading a picture, you can 

move that picture around. Many other websites do not let you do that. Also, you 

can resize the picture to make it a bit smaller or a bit bigger. We can even add a 

clickable link here. We need to double-click again, and click on «Text», or you 

can copy any text and paste it. 

Now we can easily add links onto the page. For that click on «Insert 

a link». Again, you can type it in or copy, then click on «Apply». Our image 

is now clickable. The same you can do with the text. Just highlight a word or 

a group of words and add a link.  

If we click on «Preview», we can see how the page will look.  

Now back to how to work with the header. We all know that we can 

use different headers on Google Sites, but when you create a new page, you 

can easily copy a previously designed header, and the way you do this is by 

first selecting the page of which you would like to copy the header. Once you 

have this page highlighted, you are going to click on the Plus icon. That’s 

going to create a new page. That new page will automatically copy over the 

header. 

If you want to copy the header from the second page, simply click 

on the About page first and then click on New page. What is going to happen 

now is it is going to copy that and it is also going to copy the header that you 

have on that page. This is a huge time-saver when you are creating multiple 

pages or when you are starting afresh with a brand new website and you have 

only designed one or two headers. 

Another interesting feature is adding a little bit of motion or 

movement to your headers. Now we cannot upload video to our website, but 

we can upload a gif file will enable us to add a bit of movement to our header. 

I highly recommend looking into cinemagraphs. They are not too distracting, 

yet they do bring that special animation effect to your website. 
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Many people will use YouTube videos and you might embed a video 

onto your Google sites, but sometimes, especially when working in schools, 

privacy is an issue. We do want to make sure that we can also embed a video 

that is not publicly available or not uploaded to YouTube. Can we do this? 

Yes! By using Google Drive [3]. Any video you store on your Google drive 

can be put onto your Google Sites. Go to the Insert menu, select My Drive 

and then find that video. Once that video is uploaded onto your Google Sites, 

it will now be visible to anyone who comes to your Google Sites without 

being visible on YouTube. 

I do recommend that you have a look at the Incognito browser and 

the published view of your website to make sure everyone can actually see 

the video. Otherwise you’ll have to change the permissions of that video file prior 

to publishing on the website. 

Let us say you have a page with resources and it has to be published on 

your website, but you do not want to have it in your navigation at the top. No 

problem. We can hide pages. Simply go to your pages browser. Click on those 

three dots, and then select Hide from navigation. The page is still accessible 

using the URL, but it no longer shows up at the top. You can also link to this 

page within your document or within other pages by simply using the 

hyperlink function. 

Now social media is everywhere and Google Sites allows us to 

embed all sorts of social media interaction. We can embed «Like» buttons, 

we can get Twitter and Facebook posts. We can even add some Facebook 

comments. The easiest to embed are Twitter posts. You go to tweet that you 

would like to embed, and then within the drop-down menu, you will find an 

embed code. If there is anything that you would like to embed that is not 

available via this simple drop-down menu, you can go to publish.twitter.com. 

There you will be given an option to embed lists and all sorts of other things 

[4]. 

In order to add a logo, simply hover over the top left side of your 

workspace. That is where the name for your website is and then you will see 

an option to add a logo. Go ahead and click on that. You can now either 

upload or select a logo for your website. This logo will appear on every single 

page of your website. It is great to have logos that interact with the navigation 

bar or simply add a touch of design to the website. 

We all know that we can insert files and videos and images, but 

Google Sites allows you to insert an entire folder structure. The way to do 

this is simply by going to that Insert menu, then clicking on From Drive and 

now you are going to find the folder you would like to insert onto your Google 

Sites. Click on that folder once and before you dive into the folder, you will 

note that there is an insert button. Click on that Insert button. What this does 
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is it brings the entire folder with that folder structure. If you have the 

permissions on Google Drive set so that anyone with a link can access, then 

on your public sites everyone will see the content of this folder. What is great 

is whenever you add documents onto that folder, it automatically appears on 

your Google Sites and you do not have to worry about changing permissions 

or uploading new files. 

To sum up, Google Sites is a powerful application that can be used 

by both teachers and learners of a foreign language [5]. The application has 

a wide range of useful features and is constantly improved. 
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Олександр Процик, Олена Сервачак 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРА 

 
Державна політика в галузі вищої технічної освіти, повинна 

бути спрямована на максимізацію потенціалу людей, з точки зору їх 

особистісного розвитку та їх вкладу в стійкий і демократичний розвиток 

суспільства. 

Традиційні методи навчання та навчальні практики зробили 

систему технічної освіти в Україні сильною та успішною впродовж 20 

століття та принесли світові визнання за її досягнення, однак сьогодні 

ця сама система повинна обслуговувати більш різноманітну групу 
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студентів, в нових інформаційних економічних умовах, коли 

роботодавці ставлять дуже високі вимоги до свого персоналу. 

Світ настільки динамічний, що оволодіння фактами, 

конкретними навичками стало другорядним в процесі плекання  

особистості професіонала. Ми вважаємо, що своєчасною відповіддю на 

сьогоднішні освітні завдання модернізації освіти та її практичності  

може стати акцент на процесі формування саме професійної культури 

інженерів.  

Вивченню професійної культури майбутніх фахівців різних 

професій присвячені праці Г. О. Балла, М. Г. Бойко, А. Г. Видри, 

А. В. Вінеславської, Н. І. Волошко, Е. А. Клімова, А. В. Проскури, 

В. В. Рибалки та ін. За думкою вчених, у справі підготовки майбутнього 

фахівця провідна роль належить саме формуванню його професійної 

культури, що за своєю суттю являється процесом перетворення 

суспільно-професійних цінностей в особистісні. Професійна культура 

особистості виступає основою для систематизації професійно важливих 

якостей висококваліфікованого спеціаліста, для створення ідеальних 

професійних моделей особистості, що має важливе теоретичне й 

практичне значення для культури праці взагалі та конкретної 

професійної діяльності. 

Цінності професійної культури починають активно 

усвідомлюватися саме на етапі професійного навчання, в процесі 

інтеріоризації вони стають основою ціннісних орієнтацій й внутрішньої 

культури особистості випускника ВУЗу, визначають його ставлення до  

подальшої професійної діяльності,  багато в чому вже в цей період  

визначають подальшу професійну й громадянську позицію  та успіхи в 

обраній професії.  

Оскільки професійна культура майбутнього фахівця 

формується в процесі вивчення як спеціальних, так і соціально-

гуманітарних дисциплін, вона складається в результат цілісної 

підготовки спеціалістів, розвитку їх зацікавленості і відповідальності за 

результат цієї діяльності. 

На думку В. А. Семиченко, сутність процесу формування 

професійної культури полягає в тому, щоб допомогти майбутньому 

фахівцю усвідомити сутність обраної професії, її вимог до виконавця, 

цілі, зміст і функції професійної діяльності, можливі індивідуальні 

стратегії виконання професійних обов'язків, специфіку професійної 

майстерності та шляхи оволодіння нею, прийоми творчої адаптації до 

змісту і структурі професійної діяльності [1, с. 14] 

Метою статті є спроба виділити фактори, що мають позитивний 

вплив на формування професійної культури майбутніх інженерів у 
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вищому технічному навчальному закладі (на основі аналізу існуючих у 

педагогічній теоретичній підходів та власного освітнього досвіду 

автора) з метою вдосконалення навчально-викладацького процесу у 

технічних закладах України. 

Важливо визначити  цілісність системи освітніх впливів, 

спрямованих на розвиток соціальних та особистісних потреб у 

інженерів, професійної мотивації та цінностей, що сприяють 

забезпеченню педагогічних умов для успішного формування 

професійної культури  фахівця [2, c. 34]. Слід визначати п’ять 

фундаментальних педагогічних умов,  для формування професійної 

культури інженерів: 
1) навчальний процес на основі педагогічної аксіології; 

2) залучення до соціальної діяльності та зосередження  на 

формуванні у студентів професійних якостей, комунікативної 

компетентності, позитивної мотивації до самоосвіти та професійного 

самовдосконалення; 

3) програма інженерно-технічної практики, орієнтованої на 

розвиток  у студентів професійних навичок; 

4) інтегрована система виховних впливів на студента в 

соціально-культурному середовищі вищого технічного навчального 

закладу; 

5) комфортні умови для самоосвіти та науково-дослідницької 

діяльності. 

На наш погляд, організація цілеспрямованого педагогічного 

впливу для корекції ставлення студентів до їх академічної та майбутньої 

професійної діяльності є досить важливою для формування їхньої 

професійної культури. Для формування переконань, мотивів та 

цінностей, що відповідають вимогам сучасної професійної 

ідентичності, необхідно, щоб у студента була внутрішня потреба 

оволодіти культурою професіонала (значущі якості, цінності, способи 

діяльності та поведінки) [1, с. 12]. 

Навчальний процес це сукупність професійних суттєвих ознак, 

тобто особливостей, слід враховувати при теоретичному аналізі, 

практичному застосуванні та підборі методів і прийомів діяльності, 

спрямованих на подальший розвиток обговорюваного феномена, 

об'єкта чи особистості. Особливості формування професійної культури 

у студентів різних спеціальностей у вищих навчальних закладах 

обумовлюються коло факторів, що впливають як на рівень суспільства, 

так і на рівень особистості.  

Всебічне навчання, орієнтоване на формування професійних 

навичок  у  підготовці фахівців-інженерів, що вивчають діяльність в 

університетах та інститутах, не можна говорити про формування у 
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студента гармонійно розвиненої особистості лише набуття вузької 

спеціальності.  Підготовки фахівців, здатних приймати найкращі та 

високоефективні рішення в нестандартних обставинах і легко 

адаптуватися до постійно мінливих умов, вміння перебудувати усталені 

методи навчання на ті, що містять елементи творчості, подумки 

переорієнтуючи фахівців-інженерів на формування креативного 

мислення та створення умов для вирішення потрійної проблеми 

навчального процесу: освіта, навчання та розвиток навичок у студентів 

[3, c. 13]. 

Слід зазначити, що нинішня кількість навчального матеріалу, 

який потрібно інтегрувати, «пригнічує» завдання виховання та розвитку 

здібностей. Потрібно здійснити переорієнтацію в професійному 

навчанні на дослідницьку діяльність  студенті, яка буде не лише 

міждисциплінарний, але й комплексний характер. Такі види самостійної 

роботи студентів при виконанні пізнавальних завдань: робота з 

підручником та навчальною та  довідковою літературою; самостійні 

спостереження; графічні роботи тощо над пошуком вирішення 

конкретних інженерних завдань; економічна, технічна, соціальна, 

управлінська оцінка наслідків тих чи інших ситуації; розробка заходів, 

які максимально ефективно, екологічно для суспільства, природи й 

виробництва вирішують проблемні питання. Така комплексно 

дослідницька  робота студентів буде сприяти це не тільки розвитку 

здатності генерувати ідеї з метою ефективного використання на 

виробництві, в економіці або інших сферах суспільної діяльності, але й 

буде сприяти формуванню професійно-особистісній відповідальності 

інженера, розуміння необхідності глибоких професійних знань, 

критичного аналізу  як ситуації так і наслідків запропонованих 

спеціалістом  різнобічних заходів.  

Практика інноваційної діяльності в формуванні професійної 

культури і фахівців-інженерів визначається зверненням в першу чергу 

до стратегії розвитку творчої професійно компетентної та 

відповідальної особистості. Людина є природною істотою, такий підхід 

і послужив підставою для прийняття всіма світовими товариствами 

орієнтації генеральної лінії для нових систем освіти на гуманізацію, що 

забезпечує гармонізацію людини з природою, що означає, прийняття 

основи розвитку самої людини, усвідомлення нею алгоритму часу, 

форми і змісту свого розвитку. Отже, на наш погляд, в процесі 

професійної підготовки спеціалістів особливу увагу слід приділити 

засобам активізації, мотивації та формування конкретних навичок 

студентів в самоорганізації, самоконтролі й здійсненні самооцінки. 

Кожна окремо взята навчальна дисципліна, та кожна складова 
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професійної підготовки може бути збагачена за рахунок комплексу 

діалогових, рефлексуючих, імітаційних, моделюючих технологій, які  

стимулюють формування  світоглядної культури, загальної 

ерудованості,  інженерної креативності,  навичок самоосвіти, 

саморозвитку, самосвідомості та  професійної етики. 

 Важливим положенням  підготовки сучасного фахівця є 

висновок про те, що можливо тільки на основі глибокого професійного 

знання, але, крім того, таке знання передбачає вихід за межі предметної 

професійної діяльності і вимагає серйозного уваги до вивчення 

історичного, соціального, соціально-психологічного та інших аспектів 

проблеми. [4, c. 23]. 

Ще однією, на наш погляд важливою, проблемою 

інформатизації системи освіти є проблеми психологічного впливу 

сучасних комп'ютерних технологій на людину і психологічної взаємодії 

людини з машиною. Важко назвати іншу сферу людської діяльності, яка 

розвивалася б так стрімко, породжувала б таке розмаїття проблем і 

надавала б такий вплив на всі галузі науки, як інформатизація 

суспільства. Віртуальний світ впливає на всю систему знань, так як він 

перетворює об'єктивний зміст і форму праці, пізнання, спілкування, 

сприяє появі нових способів відображення реального світу, змінює 

співвідношення рутинних і творчих компонентів у інтелектуальної 

діяльності людини [5, c. 34]. 

Отже, саме формування професійної культури інженерів 

повинно стати головним акцентом в професійній підготовці.  Для того 

щоб сформувати у студента систему технічних знань та умінь, 

необхідно його поставити в позицію фахівця. А це вимагає як зміни 

структури його пізнавальної діяльності, так і перебудови засобів 

актуалізації знань, умінь і навичок [4, c. 23]. Для майбутнього інженера 

не менш важливими за теоретичні знання а професійні навички  є 

усвідомлення важливості й необхідності професійного зростання, 

професійної відповідальності перед суспільством, природою, 

виробничим процесом. Таким чином, для вирішення проблеми 

організації інженерно-технічної практики майбутніх фахівців необхідно 

провести заходи, пов'язані з удосконаленням процесу професійно-

теоретичного навчання.  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТА КОМПОНЕНТ 

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

 
Поняття «культура» можна визначити як ступінь розкриття 

потенційних можливостей особистості в різних сферах діяльності. 

Культура є результатом духовної та матеріальної діяльності людини, що 

діє у соціальному середовищі як носій культурних цінностей та створює 

нові, необхідні для розвитку наступних поколінь [1]. 

Фізична культура – частина загальнолюдської культури, її 

особлива самостійна сфера, специфічний процес і результат діяльності 

людини, спосіб та засіб фізичного удосконалення. Вона впливає на 

життєво важливі якості особистості – задатки, що передаються 

генетично і піддаються впливу впродовж життя під впливом виховання, 

навколишнього середовища, діяльності. Фізична культура задовольняє 

соціальні потреби людини в спілкуванні, самовираженні шляхом деяких 

форм соціальної діяльності, розвагах. 
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Фізична культура – це сукупність духовних (інформація, норми 

поведінки під час фізкультурно-спортивної діяльності, види спорту і т. 

і.) та матеріальних(спортивні споруди, різноманітне обладнання) 

цінностей. В розвинених формах фізична культура виховує та 

прищеплює естетичні цінності (видовищні спортивні свята). 

Результатом діяльності у сфері фізичної культури будуть 

ступінь досконалості рухових вмінь та навичок, фізичної 

підготовленості, всебічного розвитку, спортивні досягнення, рівень 

морального, інтелектуального та естетичного розвитку. Тому, фізичну 

культуру доцільно розглядати як специфічний вид діяльності, 

результати якої мають велике значення для особистості та соціуму в 

цілому. В усіх сферах життя вона має своє загальнокультурне значення 

[2]. 

Спорт – частина фізичної культури. Це сама змагальна 

діяльність та підготовка до неї. Даний вид діяльності – величезний 

спектр емоцій, викликаних успіхами, невдачами, подоланням 

позамежних можливостей, самого себе з точки зору самовиховання. 

Поняття «спорт» містить в собі сукупність людських відносин, норм і 

правил. 

Основними компонентами фізичної культури являються 

фізичне виховання та фізичний розвиток. Фізичне виховання включене 

в систему освіти та має за мету впродовж періоду навчання впливати на 

всебічний фізичний розвиток людини, набуття нею життєво важливих 

рухових навичок та вмінь. Фізичний розвиток – це біологічний процес 

становлення, зміни звичайних морфологічних та функціональних 

якостей організму людини впродовж життя. Цей процес керований. 

Завдяки фізичним вправам, певному режиму праці та відпочинку, 

раціональному харчуванню людина має змогу змінювати показники 

свого фізичного розвитку. Але треба мати на увазі, що фізичний 

розвиток обумовлений спадковістю і потрібно враховувати фактори, які 

сприяють фізичному розвитку або навпаки. При цьому також необхідно 

пам’ятати про так званий «закон вікової поступовості» і втручатися в 

процес можна з урахуванням вікових особливостей в різні періоди 

життя (становлення, найвищий розвиток, старіння) [3]. 

Від фізичного розвитку залежить і здоров’я людини. Здоров’я є 

головним фактором, який визначає не тільки гармонійний розвиток 

молодої людини, але й успішність засвоєння професії, перспективу його 

професійної діяльності, що, насамперед, складає загальний життєвий 

добробут. 

Як інтегрований результат виховання та професійної 

підготовки фізична культура проявляється у відношенні людини до 
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свого здоров’я, фізичним особливостям і можливостям, способі життя 

та професійній діяльності і являє собою єдність знань, переконань, 

ціннісних орієнтацій в практичному застосуванні. Фізична культура 

являє собою інтегральну якість особистості, умову плідної навчальної 

та професійної діяльності, показник професійної культури майбутнього 

спеціаліста, що здатен до саморозвитку і самовдосконалення. Вона 

характеризує свідоме самовизначення особистості, котра на різних 

етапах існування визначає для себе головні життєві цінності [4]. 

Кругозір особистості в будь-якій області визначається 

знаннями: теоретичними, методичними, практичними. Знання 

необхідні для самопізнання і в процесі фізкультурно-спортивної 

діяльності. Насамперед це стосується самосвідомості, тобто 

усвідомлення себе як особистості зі своїми хвилюваннями, 

вподобаннями. Відчуття різноманітних емоцій формує відношення до 

себе – самооцінку, яка, у свою чергу, має ряд функцій: порівняльного 

пізнання себе, прогностичну, регулятивну. Студент ставить перед 

собою мету певної складності, яка, на його думку, повинна бути 

адекватною його реальним можливостям. Якщо рівень самооцінки 

знижений, то це може викликати скованість в прояві активності 

особистості у фізичному вдосконаленні, якщо завищений – призвести 

до розчарування в заняттях, змусити зневірятися у своїх силах. 

Переконання визначають спрямованість поглядів особистості у сфері 

фізичної культури, спонукають її до активності, стають принципами її 

поведінки. Вони визначають світогляд студента і надають його 

поведінці певну значущість. 

Потреба в фізичній культурі – головна спонукальна та рушійна 

сила поведінки особистості. Потреба в фізичних навантаженнях, 

спілкуванні під час занять, емоційній розрядці під час спортивних ігор, 

розваг, в самоствердженні, пізнанні, естетичній насолоді – це тільки 

частина великого кола потреб, що регулюють поведінку людини. 

Потреби тісно пов’язані з емоціями, переживаннями. Людина, зазвичай, 

обирає той вид діяльності, який дозволяє задовольнити потреби та 

отримати позитивні емоції. 

На основі потреб виникає система мотивів. В студентському 

середовищі можна виділити такі: 

• необхідність відвідувати заняття з фізичної культури, 

виконувати вимоги навчальної програми; 

• бажання бути з друзями, спілкуватися, співпрацювати; 

• прагнення самоствердитися, підняти свій престиж, 

бути першим, досягти більшого; 
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• наслідування успіхів тих, хто досяг певних успіхів у 

фізкультурно-спортивній діяльності; 

• концентрація уваги не на результаті, а на процесі 

занять; 

• гра як засіб розваги, відпочинку, нервової розрядки; 

• фізичне вдосконалення, що пов’язане з прагненням 

прискорити темпи свого розвитку, домогтися визнання, поваги, 

зайняти достойне місце у своєму оточенні. 

Критеріями, за якими можна казати про ступінь сформованості 

фізичної культури студента, можуть виступати об’єктивні та 

суб’єктивні показники: ступінь сформованості потреби у фізичних 

навантаженнях, способи її задоволення, прояв морально-вольових 

якостей особистості (самовладання, відповідальність, колективізм, 

працьовитість, дисциплінованість, самостійність, наполегливість, 

цілеспрямованість), прояв самоорганізації, самовдосконалення, 

інтенсивність участі у фізкультурно-спортивній діяльності, характер 

складності цієї діяльності, рівень фізичного вдосконалення, 

застосування знань, вмінь та навичок в галузі фізичної культури для 

організації здорового способу життя, в навчальній та професійній 

діяльності. 

Таким чином, про сформованість фізичної культури 

особистості студента можна казати з огляду на те, як та в якій мірі 

проявляється особистісне відношення його до фізичної культури та 

всього, що пов’язане з даною сферою. Складна система потреб, 

здібностей стає критерієм засвоєння фізичної культури та мірою 

творчого самовираження в ній. 
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Лідія Сафонік 

 

«ІНТЕЛІГЕНТ» Й «ІНТЕЛЕКТУАЛ»:  

ПИТАННЯ РОЗРІЗНЕННЯ 

 

Поняття «інтелігенція» є досить контроверсійним, оскільки 

тяжіє до російського ментального простору, або тих соціально-

культурних просторів, які історично входили в сферу російського 

культурного впливу. Як усім відомо інтелігенцією у широкому значенні 

цього слова називали людей інтелектуальної праці. Водночас людей 

інтелектуальної праці переважно сприймали як людей непрактичних та 

психологічно неусталених. 

Артикулюючи розрізнення «інтелігенція» та «інтелектуал» 

слушно звернутися до концепту «здоровий глузд» або «спільний сенс» 

(«common sens»). 

Так, Е. Шефстбері, який цікавився уживанням вислову 

common sens у значенні sensus communis, надавав перевагу common (те, 

що є спільним для спільноти; (суспільне благо) перед sens (чуттєва чи 

когнітивна здатність).  

Керуючись позицію Е. Шефстбері можна виокремити людей, 

які надають перевагу common (те, що є спільним для спільноти; 

(суспільне благо) перед sens або ж надають перевагу sens (чуттєва чи 

когнітивна здатність) перед common (те, що є спільним для спільноти; 

(суспільне благо).  

Опираючись на принципи формування європейського 

життєсвіту слушно стверджувати, що інтелектуал завжди надаватиме 

перевагу common (те, що є спільним для спільноти, що виявляє «чуття 

спільного блага та спільного інтересу; любов до спільноти чи 

суспільства; природну відданість, людяність, послужливість, або ж той 

вид цивільності, що постає з правильного чуття спільних прав людства 

й природної рівності, яка існує між представниками того самого виду» 

[1, с. 104] перед sens (чуттєва чи когнітивна здатність).  Відтак, згідно з 

думкою Е. Шефстбері, «common sens» – це моральне та спільне чуття 

розуму, структуроване чеснотою, яка має тяглість до глибинної природи 

людини – чесності [1, с. 132]. Відтак, дискурс «спільного чуття» або 

«спільного сенсу» є моральним та спільним чуттям розуму, який 

структурований чеснотою.  

Отже, інтелектуал керується своїм сумлінням (sense interne), 

моральною свідомістю (sense moral) та інтелектуальною спроможністю, 

які  сприяють конституюванню «спільного сенсу» (common sens). Так, 

М. Уолцер у своїй книзі «Критика і спільний сенс» розуміє «common 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

154 

sens» як «схильність до спільного блага» [2]. Ф. Брюжер артикулює 

нашу увагу на тому, що «common sens» позначає критичне осмислення 

наших уявлень для узгодження їх із суспільним благом» [3, c. 77]. Згідно 

з думкою Ф. Брюжера: «Спільний сенс визначає попередній матеріал 

усього пізнання, сукупність попередніх знань, які розвиваються самі та 

які шкідливо ставити під сумнів. Він утілюється у принципах, які просто 

стверджують існування різних способів нашого пізнання» [3, c. 78].  

Інтелектуал є людиною, яка поєднує чуттєву та інтелектуальну 

складову, які не перебувають у конфронтації одне щодо іншого 

На нашу думку інтелектуалу більшим чином притаманне 

спільне чуття блага, яке є моральним та спільним чуттям розуму, який 

структурований чеснотою, а інтелігенту. Інтелігент – це людина, яка 

існує у замкнутому особовому просторі, переважно людина, яка 

естраполює у світ нігілістично забарвлені цінності й критично 

налаштована людина щодо можливих позитивних змін у соціумі, відтак, 

не завжди спроможна продукувати конструктивну соціальну критику 

(social criticism), відтак перебуває поза межами простору «спільного 

чуття» або «спільного сенсу».  

В. Малахов характеризуючи нинішню українську інтелігенцію 

дорікає їй схильністю до елітаризації, трансформацію у квазіеліту, бо 

маячіння на життєвому видноколі  зовнішніх владних атрибутів та 

привілеїв сприяє тому, що ці люди дбають про своє власне благо (…) 

« [4, c. 20]. А. В. Клімачов, Н. Ю. Іванова, автори гасла «Інтелігенція», 

розміщеного у Політологічному енциклопедичному словнику, 

спостерігають в середовищі української інтелігенції стійке бажання 

потрапити до лав політико-владних чи бюрократичних структур (…) 

[5, c. 238]. Людина розумової праці, яка перебуває поза межами 

дискурсу спільного блага, бо її задовольняє поле індивідуальних 

життєвих сенсів та смислів, не є інтелектуалом. Більше того її важко 

назвати інтелігенцією у властивому розумінні цього слова. 

Концепт «спільного блага» та «спільного сенсу» спонукає 

інтелектуала вийти поза межі особистого дискурсу «доброго життя», 

трансформуючи людське «Я» згідно масштабу родової здатності. 

Інтелектуал, який перебуває у просторі «спільного блага» ідентифікує 

своє життя як «добре життя», яке неможливе без «спільного блага». 

А. Карась слушно наголошує, що «спільні потреби виду є первинними 

щодо репрезентаційних індивідуальних потреб як таких» [6, с. 102]. 
Отже бути інтелектуалом – це дбати про благо громади, дбати про 

свій особистий внесок у суспільне буття народу. Ми уважаємо, що людина 

не може уважатися інтелектуалом, якщо вона позбавлена спільного чуття, 

структурованого почуттям відповідальності, готовності пожертвувати 
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своїм добробутом заради свободи і гідності інших. Інтелектуал є зразком 

поміркованості у думках та рішеннях. Т. Василевська слушно наголошує, 

що «(…) роль інтелектуала публічного – це не просто здійснення рефлексій, 

це ще й вплив своїми умовиводами та ідеями на публіку, дуже важливим 

постає підтримка зв’язку, комунікації зі своєю аудиторії, відчуття її 

проблем й запитів» [7, с. 48].  

Керуючись прагнення української притомної спільноти 

долучитися до європейського соціально-культурного контексту, слушно 

вживати концепт «інтелектуал». Інтелектуал - це людина, яка сприяє 

усвідомленому конструювання національної ідентичності та є прикладом 

конституювання автентичності, фігуруючи притомним зразком пересічній 

людині, яка живе в «уявленій спільноті», фігуруючи об’єктом 

маніпулятивних впливів та жертвою пропагандистських маніпуляцій. 
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Марія Смирнова 

 

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ  

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Термін «секуляризація» має давню історію. У період релігійних 

війн він позначав вилучення територій або власності у церкві. Римське 

канонічне право цей термін використовує для позначення повернення в 

світ підлеглої людини. У цих двох значеннях, бачимо, що термін описує, 

а не оцінює. Наразі ж терміни «секуляризація», «секуляризм» 

використовуються як ідеологічний концепт, навантажений оціночними 

конотаціями, іноді позитивними, а іноді негативними, у залежності від 

того, хто мовець. У антиклерикальних і «прогресивних» колах цей 

термін позначає звільнення сучасної людини від релігійних пут, а в 

колах, пов'язаних з традиційними церквами, його синонімізують з 

термінами «дехристиянізація», «повернення до язичництва», «релігійна 

індиферентність». Після Другої світової війни, багато теологів 

ознайомились із працями Дітріха Бонхеффера, і під «секуляризацією» 

почали розуміти  усвідомлення життєво важливих мотивів самого 

християнства. Через таке неоднозначне мультитлумачення  термінe 

було запропоновано  відмовитися від нього, оскільки він тільки плутає 

мовців [1]. 

Все ж таки, під секуляризацією зазвичай розуміють процес, за 

допомогою якого частини суспільства і культури виходять із-під влади 

релігійних інститутів і символів. Коли ми говоримо про суспільство і 

інститути сучасної західної історії, секуляризація виявляє себе в 

евакуації християнських церков з областей, які раніше перебували під 

їх впливом і контролем, як у випадку з відділенням церкви від держави, 

або в експропріації церковних земель, або у звільненні систем освіти від 

влади церкви. Однак, Пітер Бергер, зазначає, що, коли ми говоримо про 

культуру і символи, ми маємо на увазі, що секуляризація — це щось 

більше, ніж соціально-структурний процес [1]. Її можна спостерігати в 

зменшенні частки релігійного змісту в мистецтві, філософії, літературі 

і, що найбільш важливо, в підйомі науки як автономного і цілком 

секулярного погляду на світ. Більш того, ми також маємо на увазі, що 

процес секуляризації має і суб'єктивну сторону. Якщо відбувається 

секуляризація суспільства і культури, то відбувається і секуляризація 

свідомості. Простіше кажучи, це означає, що сучасний Захід породив 

зростаюче число індивідів, які дивляться на світ і власне життя, не 

звертаючись до релігійних інтерпретацій [1]. 
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Наприклад, можна помітити, як у Західному світі святкують 

Різдво. Воно кожного року все більш перетворюється на сімейне свято, 

ярмарок, відпустку. Є ряд соціологічних  опитувань, які свідчать, що 

значний відсоток європейців та американців не тільки не асоціюють 

Різдво з християнством, а навіть не замислювались над релігійними 

витоками свята. Навіть в Україні сьогодні взимку можна спостерігати 

одяг, іграшки новорічні, продукцію з написом Хmas, що є секулярним 

скороченням, від Christmas, така спроба позбутися кореню свята, будь-

якого згадування про Ісуса Христа. 

Незважаючи на те що секуляризацію в сучасних суспільствах 

можна розглядати як глобальне явище, вона розподіляється в них 

нерівномірно. Різні групи населення по-різному відчувають на собі її 

вплив. Так, було виявлено, що секуляризація зазвичай сильніше впливає 

на чоловіків, ніж на жінок, на людей середнього віку, ніж на людей дуже 

молодих або дуже літніх, на населення міст, ніж сіл, на класи, 

безпосередньо пов'язані з сучасним промисловим виробництвом (і 

особливо робітничий клас), ніж на людей більш традиційних занять 

(ремісників або крамарів), на протестантів і іудеїв, ніж на православних 

та католиків [2].  

Тут треба сказати, що Православна церква вкрай негативно 

ставиться до цього явища як осучаснення християнства. Церква вважає, 

що через це людина втрачає єднання з Вищим Буттям і таке 

боговідступництво призведе до знищення культури. 

Католики спочатку засуджували процес цей процес, але в 

зв'язку зі збільшенням розриву між католицизмом і життєвими 

реаліями, католицькі теологи примирилися з цим явищем, як з черговим 

етапом розвитку, що відбувається з дозволу Бога. 

Протестанти дотримуються в цьому питанні аналогічної 

позиції і вважають, що можливо з'явиться оновлене християнство із 

новими реаліями. Протестантські теологи, скоротивши відстань між 

модифікованим християнством і світською культурою, намагаються 

примирити їх [2]. 

На підставі вищезазначего Пітер Бергер стверджує, що 

принаймні в Європі пов'язана з церквою релігійність є найбільш 

сильною  на кордонах сучасного індустріального суспільства. Ситуація 

в Америці відрізняється, тут церкви все ще займають важливе 

символічне становище, але можна припустити, що вони зберегли це 

положення тільки тому, що самі стали секуляризованими, а тому 

Америка і Європа є два варіанти однієї і тієї ж глобальної секуляризації. 

Більш того, вестернізація та модернізація є рушійною силою 

секулярних процесів [1]. 
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Про робітничий клас все було зазначено, однак залишається 

виявити, як секуляризація впливає на інтелігенцію у сучасному світі, 

зокрема в Україні. Традиційно інтелігенція виконувала функцію 

перевиховання особистості. В умовах все більшої секуляризації 

інтелігенція набуває й функції духовного впливу. Крім того, вона стає 

відповідальною за аналіз, рефлексію та критичне мислення щодо сучасних 

процесів та ідеологічних змін. Інтелігенція не є однорідним явищем, в 

залежності від культурного осередку, інтелігенція може бути прихильною 

до церкви, або навіть бути «церковною інтелігенцією», чи може бути 

«науковою», може бути у опозиції до церкви чи взагалі індиферентною. 

Секуляризаційні процеси впливають на церковну інтелігенцію дуже боляче 

у деяких країнах Західної Європи та Північної Америки, де через певні 

закони віруючи люди не мають право публічно носити християнські 

атрибути, виражати свої погляди на ЛГТБ рухи, якщо вони суперечать 

офіційній лінії влади. Проте, в Україні поки що ситуація не викликає 

занепокоєння для клерикальних структур, тому що, на думку автора, 

загроза для церкви полягає не в секуляризації суспільства, а в тому, що 

релігія сприймається великою частиною суспільства через призму 

родинних традицій та національних почуттів. На жаль, це звужує смисли 

релігії до лімітованого списку примітивних функцій.  

Узагальнюючи огляд проблеми, можна сказати, що існують різні 

погляди на секуляризацію, які, якщо їх узагальнити, можна виразити 

цитатами чотирьох філософів. За Ф. Нітше,  вважається, що там, де немає 

Бога, людина має безмежну свободу для самоствердження. За М. 

Бердяєвим, існує погляд, що відмовившись від Бога, люди віддають себе в 

різні види рабства.  За Г. Бергером, релігійні заповіді оточують святістю 

підвалини життя, вони несуть такі смислові навантаження, без яких 

суспільство не може проіснувати довго. За соціологом Т. Парсонсом, 

секуляризація культури є елементом еволюції [3, с. 123]. В ході змін, 

функція релігії видозмінюється, вона перетворюється в одну зі сфер життя 

соціальної.  Точка зору автора на проблему секуляризації полягає в тому, 

що  під час цього процесу відбувається девальвація цінностей, це може 

служити причиною втрати сенсу життя, дезорієнтації. Секуляризація може 

бути позитивним явищем у суспільстві, якщо вона змінює структури та 

форми релігії, там, де ці зміни не впливають на суть, а тільки позбавляються 

історичних кайданів. Проте, як прихильник поглядів на людину як homo 

religious, авторка вважає, що секуляризація як дехристиянізація деморалізує 

людину та спаплюжує її вічні смисли. 
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Володимир Тимчук 

 

ВИКЛИКИ ПЕРЕД ЕЛІТОЮ: У ПОШУКУ ВІДПОВІДІ 

 
Внаслідок доступності, незамінності та вчинення контролю, що 

уможливили привнесені у ХХІ століття інформаційно-інтелектуальні 

технології, відбулися без перебільшення тектонічні зсуви у суспільному, а, 

як наслідок, і в державному, і в особистому життєвих вимірах. 

Найкритичнішою стала плинність цих змін, тобто кожен день дає 

нові поштовхи і, що було нехарактерним для попередніх циклів т. зв. 

суспільного договору співіснування, вони – як плинність, так і зміни – 

трансформували сутнісні поняття, а саме поняття довіри, відповідальності, 

правоти, еліти, інтелігенції та ін. 

Щоби спробувати вірно відповісти на виклики, але, передусім, на 

причини упадку ролі провідної верстви на сучасній добі українотворення, 

слід, як завжди, якнайчіткіше означити поняття. 

Проблеми, чи просто напрямки руху думки у вивченні будь-якого 

питання, чітко ілюструється філософською неперекладністю, наприклад 

взяти гніздо intellectus [1, 96]. 

Отже, червоною ниткою конференції, як, власне, зрізу суспільних 

запитів і трендів, є питання інтелігенції, і, зокрема, навіть, у світовій 

філософській традиції та в контексті європейського розвитку культури. 

Більшість тлумачень поза українським світом є доволі 

промовистими, фіксуючи запозичення терміну intelligentsia (приблизно 

1905 року) з російської із значенням «зібрання людей інтелектуального 

класу», наприклад [2, 14]. Не полемізується польське походження цього 

визначення, як певної сукупності свідомих і освічених борців супроти 

царату. 

В той же час оксидентальний світ дійшов до іншого розуміння 

латинського intelligentia, а саме intelligence, як найзначущої спромоги 

https://www.nlobooks.ru/events/novosti/-sekulyarizatsiya-istoriya-ponyatiya fragment iz knigi pitera bergera/?sphrase_id=67409
http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/%20sekulyarizatsiya-kak-protsess-i-fenomen-vidyi-chertyi-znachenie
http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/%20sekulyarizatsiya-kak-protsess-i-fenomen-vidyi-chertyi-znachenie
http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/%20sekulyarizatsiya-kak-protsess-i-fenomen-vidyi-chertyi-znachenie
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розуму, здатності розуміти універсальні істини. Власне сам термін у 

латині означав «розуміння, знання, силу проникливості; вміння, 

схильність», який походив від intelligentem – «проникливий, що вміє 

розрізняти, що добре розбирається» [3]. У свою чергу термін є 

складеним відповідно з inter «між» і legere «вибирати, виокремлювати, 

прочитувати» від прото-індо-європейського кореню *leg- «збирати» з 

похідним значенням «промовляти» (у сенсі «добирати слова»). 

Останній корінь можна знайти в таких ключових для нашої 

теми сучасних словах як, наприклад, алексія, аналогія, антологія, 

апологет, гапакс легоменон, гомологія, горологія, декалог, делегат, 

дислекція, діалог, доксологія, еклектика, еклога, електорат, епілог, 

ідеологія, ідіолект, каталог, колега, колегіальний, колекціонувати, 

лекція, лектор, легальний, легенда, легітимний, лексикон, логарифм, 

логіка, логос, лояльний, монолог, неологізм, привілей, пролегомени, 

пролог, селекція, силогізм, філологія та ін.  

Як наслідок, «зачерпнувши із витоків», бачимо, що домінуюче 

досі розуміння, що являє собою інтелігенція, є істотно відмінним від 

морфем, які його сформували і які «дали життя» іншим начебто 

спорідненим через походження явищам і означенням. 
Тому подальша експлуатація поняття «інтелігенція» в 

українському дискурсі навряд чи буде плідною, особливо в контексті 

перспектив і еволюцій. Людей слід називати або за їхніми іменами, коли 

«вони себе самі зробили», або за іншими поприщами діяльності, як це 

прийнято у світі: поет, магістр, інженер, лідер, богослов. Це чітко 

дефініціює, що принаймні в одній сфері людина розібралася, набула знань і 

є спроможною добирати слова.  

Як наслідок, зміниться і парадигма суспільного обговорення, в 

тому числі і науковій та академічній спільнотах. 
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Оксана Титаренко 

 

РОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  У ВІДБУДОВІ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СХІДНОЇ УКРАЇНИ  

В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Повоєнний період поставив перед українським суспільством 

низку серйозних викликів, найважливішим із яких стала відбудова 

зруйнованої війною економіки. Вирішення цієї проблеми було напряму 

пов’язано із перспективами забезпечення процесу відбудови 

кваліфікованими кадрами, передусім інженерними. Було чітко 

зрозуміло, що гарантією успішного розвитку промислового потенціалу 

країни є «людський капітал». Це єдиний з-поміж ресурсів, що має 

здатність оновлюватися, вдосконалюватися та розвиватися. 

Особливо гостро проблема дефіциту кваліфікованих 

інженерно-технічних кадрів для відбудови відчувалася в промислових 

східних областях. Це пояснювалося передусім тим, що в роки війни 

значна кількість представників технічної інтелігенції,   будучи 

мобілізованою до лав Червоної Армії, загинула на фронтах. 

Драматично, а часто навіть трагічно, склалася доля інтелігенції, яка не 

змогла чи не захотіла евакуюватися. Частина тих, хто залишився на 

окупованій території, стала жертвою нацистської геноцидальної 

політики, померла від хвороб та голоду. Особливо великих втрат 

зазнала, зокрема, інтелігенція Харкова в умовах страшного голоду 1942 

року, який забрав життя тисяч людей [1, с. 277–296]. Чимало 

представників інтелігенції  взяли участь  у діяльності радянського 

підпілля і загинули, дехто  із числа довоєнної інтелігенції став  на шлях 

колаборації з нацистами [2, с. 126–135]. 

Але для  більшості тих, хто залишився на окупованій території, 

«робота на німців» стала єдиним засобом порятунку як себе, так і членів 

своїх родин. Багатьом з представників технічної інтелігенції,  які 

залишалися на окупованій території,  довелося відчути на собі після 

визволення весь тягар безпідставних звинувачень. Їх підозрювали у 

співпраці з нацистами, вони вважалися неблагонадійними, що 

безпосередньо відбилося на долях багатьох. Показовими є біографії 

інженерно-технічних працівників, які перебували на окупованій 

нацистами території, і після визволення взяли участь у відбудові 

вугільної промисловості Донбасу. Так, у травні 1944 року серед 291 

керівників шахт та головних інженерів було 87 осіб, які жили на 

окупованій території. До січня 1945 їхня кількість зменшилася до 40 

осіб [3, S. 414]. Окрім тих, хто був змушений  залишити роботу або 
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перейшов на нижчі посади, були також особи, звинувачені у співпраці з 

окупаційною владою та засуджені. Так, начальник дільниці шахти № 10 

тресту «Дзержинськвугілля» Ф.І. Велічій був ув’язнений на 10 років за 

звинуваченням у передачі німцям креслення шахт. За співпрацю з 

ворогом був відданий до суду П.Є.Лахтін, який працював начальником 

електровозного парку шахти № 9–8 «Капітальна» [4, с. 203]. 

Масштабною стала справа під кодовою назвою «Провал»: велику групу 

інженерно-технічних працівників вугільної промисловості Донбасу 

звинуватили в тому, що вони, нібито, не захотіли евакуюватися та 

добровільно запропонували свої послуги окупантам, надали документи 

і плани гірничих робіт на шахтах, брали активну участь в організації 

роботи шахт Донбасу під час окупації. Фігурантів  справи було 

засуджено до тривалих термінів ув’язнення [5, арк. 31–32]. 

В цілому частка репресованих інженерно-технічних 

працівників в Україні станом на 1946 р. склала 17,1%, в наступні роки 

трохи зменшилася, але в 1949 р. кількість репресованих знову 

збільшилася до 22,8% [6, с. 539]. І хоча репресії влади проти інтелігенції 

у повоєнний період не набули масштабів 30-х рр., проте створили 

атмосферу страху та підозрілості. 

Дією перелічених вище факторів пояснювався катастрофічний 

брак місцевих кваліфікованих робітників та інженерно-технічних 

кадрів у промислових центрах Сходу України в перші місяці після 

визволення. Так, у березні 1944 року кількість  кваліфікованих фахівців 

гірничорудної промисловості у Кривбасі складала трохи більше 6% 

довоєнної їх чисельності [7, с. 214]. Владі необхідно було докласти 

максимум  зусиль, щоб провести моніторинг на всіх галузях 

виробництва та знайти можливості залучити технічну інтелігенцію до 

відбудови. Адже в кінцевому підсумку йшлося про відновлення 

виробничої культури, суттєве покращення результатів виробництва [8, 

арк. 1–17]. 

За цих умов ядро інженерно-технічних працівників у вугільній, 

металургійній, машинобудівній промисловості склали інженери та 

техніки, надіслані зі східних областей СРСР, у тому числі і 

реевакуйовані фахівці. Так, у період із вересня 1943 по січень 1944 року 

лише на шахти Донбасу прибуло 127 спеціалістів [9, c. 64], а загалом у 

період з лютого 1943 по січень 1945 року у Донбас приїхали 2006 

дипломованих інженерів і техників [3, S. 414]. Це були переважно 

висококваліфіковані фахівці, які зайняли провідні посади на 

підприємствах. Але і їх було замало для забезпечення повноцінного 

функціонування галузі. 
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Недостатня кількість кадрів негативно позначалася на кожному 

з етапів відбудови промисловості, незадовільно відбувалося 

відновлення пускових об’єктів [10, арк 4-5; 11, арк.50-52]. Через 

відсутність кадрів, які б володіли гірничою технікою та вміли 

правильно організувати виробництво, катастрофічно низькою 

залишалася продуктивність праці на шахтах. Як результат норми 

видобутку на шахтах комбінату «Чистяківвугілля» були нижче 

довоєнних на 24%, а на шахтах комбінату «Артемвугілля» – на 19% [12, 

арк.7–30]. 

 Складність проблеми відбудови полягала в тому, що ресурс 

залучення, мобілізації висококваліфікованих інженерно-технічних 

спеціалістів, навіть за рахунок східних регіонів СРСР, був достатньо 

обмеженим. З огляду на це один із головних акцентів  було зроблено на 

відбудові навчальних закладів, які мали дати необхідні для відбудови 

промисловості інженерно-технічні кадри. Так, на засіданні 

Сталінського бюро обкому КП(б)У від 27 квітня 1944 р., виходячи з 

того, що Донецький індустріальний інститут у м. Сталіно був одним із 

найбільших вузів СРСР та забезпечував значною мірою підготовку 

інженерно-технічних кадрів для промисловості Східної України, його 

відновлення було оголошено одним із першочергових завдань всіх 

партійних, комсомольських та громадських організацій. Директори 

промислових підприємств області були зобов’язані на період 

відновлення надати інституту всебічну допомогу матеріалами та 

обладнанням [13, с. 110]. У той же час з огляду на тривалість підготовки 

дипломованих фахівців, необхідність набуття ними хоча б мінімального 

виробничого стажу, лише з кінця 40-х років випускники технічних 

вишів Сходу України стали помітно впливати на проблему дефіциту 

інженерно-технічних кадрів у промисловості регіону. 

Відбудова зруйнованої війною промисловості східних областей 

України доволі часто вимагала нестандартних технічних рішень та 

інноваційних підходів. Першочергову роль в їх реалізації мали 

відігравати науково-дослідні та інженерно-технічні вищі навчальні 

заклади. Адже саме в них, як у довоєнний період, так і в період 

перебування в евакуації у східних районах СРСР, розроблялися важливі 

науково-технічні проблеми в галузі металургії, вугільної, гірничо-

видобувної та хімічної промисловості, машинобудування, транспорту, 

будівництва. Колективи Дніпропетровських металургійного та хіміко-

технологічного, Криворізького гірничорудного, Донецького 

індустріального інститутів, низки харківських вишів надали значну 

допомогу та сприяння  в ліквідації наслідків руйнувань промисловості 

та комунальної інфраструктури міст та робітничих селищ регіону, 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

164 

покращенні технології виробництва металургійних та машинобудівних 

заводів, шахт. Так, вченими Дніпропетровського металургійного 

інституту було  розроблено нові методи регулювання ходу плавки 

доменних печей, що дозволило підвищити їхню продуктивність на 8% і 

зменшити витрати коксу на 10%. Цей метод було запроваджено на 

Дніпродзержинському металургійному комбінаті, Макіївському 

металургійному заводі, «Запоріжсталі» та «Азовсталі». Наукова робота 

колективів Дніпропетровського гірничого, Криворізького 

гірничорудного, Донецького індустріального інститутів була 

спрямована передусім на вирішення актуальних проблем відбудови й 

розвитку Донецького, Криворізького та Нікополь-Марганецького 

басейнів [14, с. 58]. 

Отже, роки повоєнної відбудови поставили на порядок денний 

питання залучення не лише додаткових контингентів робочої сили, але 

й кваліфікованих інженерно-технічних кадрів. Спричинені війною 

важкі безповоротні демографічні втрати, в тому числі 

висококваліфікованих фахівців, необґрунтовані переслідування та 

стигматизація місцевих інженерно-технічних працівників, що 

залишалися на окупованій території, стали суттєвою перешкодою на 

шляху відновлення промислового потенціалу регіону, реалізації 

інтенсивної моделі його розвитку. За цих умов залучення інженерно-

технічних кадрів зі східних регіонів СРСР, реевакуація спеціалістів, що 

працювали до війни,  реалізація розробок науковців дозволили частково 

зняти гостроту кадрового питання.  Проте стати на шлях стратегічного  

вирішення проблеми вдалося  лише з кінця 40-х років в результаті 

організації роботи в регіоні системи вищих навчальних закладів 

технічного профілю, забезпечення випуску місцевих інженерно-

технічних кадрів. 
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Валерія Федоренко 

 

ВАЛЕРІЙ КУРІНСЬКИЙ – УНІКАЛЬНИЙ  

ТАЛАНТ РОДОМ ІЗ ДОНБАСУ 

 

Валерій Олександрович Курінський завжди був і лишається 

людиною, котра здійснила чималий внесок у розвиток культури та 

просвітництва в Україні. Науковець, письменник, поет, філософ, 

композитор, музикант, перекладач з більш ніж сотні мов, дослідник. Він 

є автором і розробником досить нового і всесвітньо відомого наукового 

напрямку – Постпсихологічна Автодидактика, яка представляє собою 

унікальні курси з самоосвіти та розвитку особистості.  

Валерій Курінський народився 13 липня 1939 року в м. 

Покровськ (тоді ще Красноармійськ) на Донеччині в сім’ї Антоніни та 

Олександра Курінських. З дитинства батьки привчили Валерія та його 

старшого брата Юрія до музики та мистецтва, оскільки мати була 

музикантом, а рідний дядько вчився у М. Д. Леонтовича [1].  
Йому було лише два роки, коли їх родини торкнулася Друга 

світова війна. Валерій з болем згадував про те, як разом з мамою вони бігли 

з окупованої території, коли їх бомбили і поруч гинули люди. Тоді мама 

закривала йому маленькому очі рукою і, напевно, побоюючись за психіку 

дитини, говорила: «Це ляльки, синку». Саме дворічним хлопчиком Валерій 
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Олександрович з батьками пройшов та проїхав половину України, 

починаючи від Донбасу і закінчуючи Закарпаттям, де вони і були захоплені 

в полон. А далі опинилися в концентраційно-трудовому таборі в Східних 

Альпах недалеко від Відня. Саме там він почав опановувати іноземні мови, 

оскільки в таборі вони  працювали разом із полоненими з інших держав. 

Після закінчення війни, в 1945 році, його батьки і старший брат були 

повторно заарештовані та ув’язнені, але вже в СРСР.  

Але, згадуючи і війну і своє дитинство, він завжди згадував і 

людей, звичайних людей з великим серцем, які йому траплялися тоді, 

вони певним чином подружили його з миром, оскільки тоді спільна біда 

об'єднала усіх. 

В одному зі своїх інтерв’ю Валерій Олександрович зазначає, 

що головна увага в сім’ї приділялась освіті, на неї витрачалась більша 

частина усіх незначних заробітків родини.  Навіть після війни, коли 

навколо були голод і розруха, батьки купили на відгодівлю порося, а 

після його продажу на отримані кошти придбали Валерію та його 

старшому брату Юрію не абищо, а справжнісінький рояль, щоб діти 

могли займатися музикою [2].  
В. Курінський екстерном закінчив школу. Ще навчаючись у 60-ті 

роки спочатку в Луганському музичному училищі (клас скрипки), а згодом 

– в Київській Консерваторії, Валерій Олександрович виявив неабиякі 

здібності не тільки у музиці та у вивченні мов, а й у написанні поезій, 

філософіюванні, уже тоді у нього з’являлись учні та послідовники. До 

двадцяти п'яти років він самотужки опанував близько сорока мов. 

Працюючи журналістом у «Вечірньому Києві», вдосконалив свої 

журналістські та редакторські здібності. Після закінчення Київської 

консерваторії йому пропонують посаду завідувача літературною частиною 

Київського оперного театру. За час роботи в опері пише вірші, пісні до 

кінофільмів. Вже через рік роботи завідувачем В. Курінському пропонуют

ь нову посаду Відповідальний секретар Спілки композиторів України. І він, 

звичайно, погоджується. 

Однією із найвідоміших праць Валерія Олександровича є його 

«Автодидактика» – унікальна розробка з самоосвіти, яка демонструє 

можливість одночасного вивчення декількох іноземних мов. І це не лише 

прийоми та методи навчання, а певна парадигма та спосіб життя 

особистості [4]. Для вивчення мов та постановки самонавчання 

В. Курінським розроблено та запатентовано безліч ідей та наукових 

програм для дітей та дорослих. 

До речі, завдяки власним методикам Валерій Олександрович зміг 

відновити пошкоджену операцією руку, хоча вирок лікарів був невтішним 

– рука ніколи не відновиться і деякі м’язи не зможуть працювати [3]. Після 

одужання він включив до свого музичного репертуару виконання 24 

каприсів Паганіні, а  в червні 2001 року ще й дав блискучий концерт з 
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виконанням цієї музичної програми в Будинку органної та камерної музики 

м. Києва.  
Не дивно, що різностобічний талант цієї людини помітили й гідно 

оцінили далеко за межами України. Його курс Автодидактики з успіхом 

читали в Академії соціології в Москві, постпсихологічну розробку 

викладання курсу було зроблено в Інституті Гнєсених, а з концертами та 

тренінгами протягом всього життя виступав в декількох країнах.  В Україні 

читав лекції, проводив майстер-класи для школярів, студентів, батьків та 

викладачів.  

Помер Валерій Олександрович 3 травня 2015 року в Києві. 

Похований на Байковому кладовищі. Варто відмітити, що, маючи 

феноменальну працездатність, Валерій Курінський залишив після себе 

величезний рукописний архів, який ще тільки очікує на свою публікацію і 

видається невеликими частинами силами однодумців: проза, наукові 

дослідження, картини (олія, акварель, комп’ютерна графіка), музичні твори, 

написані з використанням сучасних музичних програм (сонати, етюди, 

симфонічні поеми). А також залишився унікальний архів відео записів його 

лекцій та семінарів. 

Слід зазначити, що сьогодні роботи В. О. Курінського не 

втрачають актуальності, музичні та прозові твори виконують друзі та 

шанувальники його творчості на заходах пам’яті, присвячених 

видатному земляку, а теорії та методики допомагають сучасникам 

вільно та без акценту говорити кількома мовами, а отже доторкнутися 

до глобальної світової культури, щоб знайти своє унікальне та 

неповторне призначення. 
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Андрій Фесенко 

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЛІ ЦЕРКОВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У 
ОБНОВЛЕНСЬКОМУ РУСІ В ПРАВОСЛАВНІЙ  

ЦЕРКВІ НА ПОЧАТКУ 1920Х РОКІВ 

 
Початок 20-х років ХХ століття був важким періодом 

розвитку України. По–перше, інтенсивно проходить відродження 

сільського господарства, зруйнованого в роки громадянської війни, й 

ліквідація наслідків впровадженої політики «воєнного комунізму». 

По–друге, відбуваються пошуки нових способів побудови державного 

устрою комуністично-соціалістичного зразка. Відпрацьовуються 

схеми взаємозв’язків між новими радянськими республіками, 

державними органами та громадськими інституціями. Істотні зміни 

мають місце і в духовній сфері: формуються нові прояви соціальних 

ініціатив; виникають численні громадські організації; культурно–

просвітницькі, наукові й спортивно-оздоровчі товариства; активно 

розвиваються релігійні конфесії. 

Після того, як більшовикам не вдалося відразу подолати 

православну церкву під час грабіжницького вилучення церковних 

коштовностей, політика радянської влади трансформується в тактику 

руйнування церкви зсередини, шляхом підтримки частини 

духівництва та репресій проти «контрреволюційного» священства 

ослабити позиції православної церкви. Як зазначалося у звіті органів 

ДПУ з Донеччини за 1922 р.: «Скориставшись кампанією по 

вилученню церковних цінностей, було підготовлено розкол церкви. 

Викликаний розколом антагонізм між окремими групами духовенства 

не визначає часовий інтервал та регіон країни, до якого вони 

належать». 

Головна роль у впровадженні такої релігійної політики 

відводиться державним органам, а насамперед діяльності спеціально 

створеного для цього VI (згодом ІІІ) відділення таємно–політичного 

відділу ДПУ, начальником якого був призначений Євген Тучков [1, с. 

76]. Цей підрозділ відігравав величезну роль у справі руйнування 

церкви. Ним впроваджувалася в церковному середовищі агентурна 

мережа, проводилася кампанія по вилученню церковних 

коштовностей, «викривалися» й знищувалися «контрреволюційні» 

організації церковників. У 30–і роки, ці обов’язки були покладені на 

ІІІ відділ V управління НКВС по боротьбі з церковно–сектантською 

контрреволюцією. 
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На початку 1922 р., при підтримці радянських органів, у 

Російської православної церкви починається «церковна революція», 

яка породила розкол і смуту серед духовенства і віруючих. Вона 

починається з підтримки обновленського руху православної церкви. 

Стосовно цього терміна існує багато думок та суперечок. Деякі 

дослідники розуміють під терміном «обновленство» – «Жива Церква», 

«Союз церковного відродження», «Союз громад давньо–апостольської 

церкви», «Група прогресивного духовенства та мирян» та ін. В 

монографії В. Пащенка, А. Киридон «Більшовицька держава і 

православна церква в Україні (1917–1930-ті рр.)» наводиться цитата з 

одного із звітів агітпропу ЦК КП(б)У «Обновленський рух під 

різноманітними назвами охопив майже всю Україну, але це нас не 

повністю задовольняє, оскільки наша мета полягає в розвитку і 

зміцненні руху «Жива церква», щоб використати його для вжалення 

тихонівщини, а тому слід провести розкол у самому обновленському 

русі» [2, с. 127–128]. 

Розвиток обновленського руху в Російській православній 

церкві у ХХ столітті можна поділити на кілька періодів, а межею між 

ними будуть революційні події лютого–жовтня 1917 р. та робота 

Всеросійського помісного собору 1917–1918 рр.  

Ще до падіння самодержавства стан РПЦ характеризується як 

кризовий. Ця криза мала в своїй основі суперечності, що затвердилися 

в ході реформ Петра І: порушення канонічного устрою церкви; 

залежність її від державної влади, що доходила в окремих випадках до 

прямого диктату з боку останньої, нехтування принципами соборності 

в церковному житті й втрату церковної свободи. Видимим проявом 

цього неблагополуччя було падіння релігійності населення, зростання 

байдужості до релігії й поширення сектантства і як наслідок – втрата 

православними священиками свого колишнього авторитету в 

суспільстві [3, с. 12]. 

Закономірною реакцією на кризу стало розшарування 

духовенства, в середовищі якого виявилися різні суспільно-політичні 

течії – від охоронних до тих, що закликали до оновлення церкви. 

Прагнення частини духовенства до реформування церкви, яке 

зародилося ще у 60-ті роки ХІХ сторіччя, але особливо виразно 

виявилося в церковних колах на початку ХХ століття, стало етапом 

розвитку церковної ідеології. В основі вибуху руху, що спостерігався 

в 1905–1907 рр., лежали настрої християнського соціалізму, щире 

прагнення розв'язати проблеми, що накопичилися в російському 

православ'ї. Програми радикально–реформаторських течій, 

представлених, зокрема, «Групою 32-х» в роки першої революції і 
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«Союзом демократичного православного духівництва й мирян» після 

Лютневої революції, містили вимоги відокремлення церкви від 

держави, демократизації церковного управління, введення нового 

стилю літочислення й принципу шлюбності єпископату, неприйняття 

монархії і патріаршества та ін., що споріднювало їх з обновленським 

рухом, який заявляє про себе у 1922 р. 

На початку 20-х рр. ХХ ст. ідеологами обновленського руху 

була розроблена ціла низка програм, які передбачали модернізацію 

практично всіх аспектів традиційно російського православ’я: від 

устрою церковного життя, канонів і обрядовості до догматики, 

соціальних концепцій та етичних положень. Але, крім потреби 

оновлення внутрішнього устрою життя церкви, все ж першість в цих 

програмах закріплювалася за необхідністю політичної переорієнтації 

РПЦ на нормалізацію її взаємин з радянською владою. 

Дуже часто при вивченні процесу оформлення 

обновленського руху в 1922 р. історики ставлять на перше місце 

необхідність внутрішнього оновлення у православній церкві, а 

діяльність радянських органів залишається в тіні, що не повністю 

відповідає історичній дійсності і зменшує їх історичну роль і ту 

активність, яку вони проявляли на терені знищення православ'я і 

традиційної підтримки російською державою, створюючи на його 

місці нові форми політичних відносин. 

Так, наприклад, 14 квітня 1922 р. Й. В. Сталін направив 

шифровану телеграму всім секретарям губернських комітетів. В ній 

він запитує, чи був призначений губкомітетами відповідальний 

працівник для керівництва роботою, пов'язаною з питаннями церкви й 

розколом усередині духовенства, а також хто саме буде цією 

людиною. Зазначає він і про необхідність згідно з рішеннями наради 

секретарів губкомів і голів губвиконкомів вжити заходи щодо 

постановки на облік лояльних елементів духовенства і спонукати їх 

виступити проти нинішньої церковної ієрархії, яка контрреволюційно 

налаштована проти радянської влади, виявила свою злу волю, чим 

скомпрометувала себе вкрай. Лояльні елементи духовенства повинні 

одержати запевнення в тому, що радянська влада, не втручаючись у 

внутрішні справи церкви, не дозволить контрреволюційним ієрархам 

розправитися з демократичними елементами духовенства [4, с. 107]. 

Підкреслювалось, що треба всебічно підштовхувати лояльних 

священиків з гаслом нового помісного собору для зміщення 

контрреволюційного Патріарха і його кліки. Ні губкомам, ні 

виконкомам у жодному випадку не брати участь у цій роботі офіційно 

або відкрито. Ініціатива повинна виходити від демократичних 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

171 

священиків і віруючих мирян. Роботу у вказаному напрямі належало 

вести енергійно, щоб довести до кінця той рух, який виник в церкві на 

грунті вилучення цінностей [4, с. 108]. 

У травні 1922 р. Й. Сталін розіслав нову роз'яснювальну 

телеграму губернським комітетам партії, в якій він повідомляв, що 

всередині православної церковної організації починається широкий 

обновленський рух, і партійні організації повинні дуже уважно  

стежити за ним. Підкреслив, що партія твердо стоїть на своїй 

принциповій позиції, ворожій будь–якій релігії. Радянська влада, що 

провела відокремлення церкви від держави, буцімто продовжує 

політику офіційного невтручання в церковні й релігійні справи. Але 

Сталін нагалосив, що для партії  не байдуже, хто стоїть на чолі 

церковної організації, що охоплює десятки мільйонів віруючих, 

контрреволюційні змовники або елементи, які лояльно ставилися до 

радянської влади [5]. В цій телеграмі Й. Сталін наполягав надавати 

будь-яку можливу, але неофіційну підтримку обновленському руху, 

платформа якого надрукована в центральній пресі від 15 травня 1922 

р. Й. Сталін вимагав, щоб на майбутньому церковному Помісному 

Соборі більшість була забезпечена за лояльними до радянської влади 

елементами. У внутрішні розбіжності серед обновленчеської частини 

духовенства з питання про необхідність або зайвість Патріарха, 

ступінь і характер самоврядування приходів, а також у національні 

суперечності рекомендував не втручатися, пам'ятаючи, проте, що 

загострення боротьби по  всім цим питанням не бажане. Й. Сталін 

наголошував, що роботу необхідно вести з максимальною 

обережністю і тактовністю через уповноважених по церковних 

справах [5]. 

Ілюстрацією перших кроків співпраці радянської влади та 

обновленців на території України може стати шифротелеграма 

Донецькому губернському комитету КП(б)У від 14 серпня 1922 р. за 

підписом секретаря ЦК КПУ Д. Мануїльського: збори і з'їзди 

дозволяти тільки обновленському духовенству і тільки обновленським 

мирянам, а прибічникам Патріарха Тихона не дозволяти ні зборів, ні 

з'їздів. Ініціаторів заарештовувати і передавати до суду. 

Підкреслювалась необхідність скинути з усіх командних постів 

прибічників Тихона, супротивників обновленського руху. Приходські 

ради підлягають чищенню. В нові приходські ради повинні бути 

обрані церковнообновленці. В губернськом відділі ДПУ обов'язково 

повинні бути особи, що займаються спеціально справами 

обновленської церкви і руху автокефалістів, такі, що спостерігають за 

релігійними громадами взагалі й за порядком їх реєстрації. 
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Антирелігійні диспути, прилюдні лекції, мітинги скасовуються надалі 

до одержання відповідних директив від ЦК КП(б)У. Провести ряд 

процесів проти прибічників Патріарха Тихона й автокефальної церкви, 

яка дотримувалася петлюрівської орієнтації, з винесенням смертних 

вироків [6, арк. 46]. 

Причини активізації обновленства можна розглядати як 

спробу частини духовенства знайти порозуміння з радянською владою 

задля вирішення внутрішньо–церковних проблем (загрози 

самозруйнування та самоліквідації); з іншого боку, сама радянська 

влада мала намір скористатися внутрішньоієрархічним протистоянням 

задля розвінчання образу церкви в очах православних мирян та 

розкладу її з середини. 

Таким чином, розглядаючи причини виникнення та діяльності 

обновленського руху в православ’ї на початку 20–х років ХХ століття, 

на нашу думку, слід погодитися, що обновленство постає цілком 

закономірним явищем, що обумовлено розвитком соціально–

політичної ситуації в країні та ситуації у православній церкві. 
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Софія Хорошавіна 

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ДУХОВНА ЦІННІСТЬ І ОСНОВА 

ІСНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Постановка проблеми. В сучасних реаліях політичної та 

соціально-економічної нестабільності, зростання напруженості в 
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суспільстві, зміни морально-етичних цінностей ускладнюються і 

взаємини суб’єктів суспільства: вони стають все більш конфліктними 

та інтолерантними. У зв’язку з цим актуалізуються інші феномени 

людського існування :прагнення свободи, рівноправ’я, визнання 

цінності іншої людини в умовах багатовекторного існування буття. 

Саме в межах толерантності людина прагне будувати відносини з 

навколишнім світом і суспільством без примусу і приниження. 

Особливої гостроти проблема толерантності набула в Україні. 

Стабільна наявність конфліктогенів у всіх сферах соціально-

економічного і духовного буття стали сучасними реаліями, які 

перешкоджають як формуванню позитивної особистості, так і 

реалізації соціальних проектів суспільства. 

Метою статті є аналіз феномена толерантності як духовної 

цінності і основи існування демократичного суспільства. 

Аналіз публікацій з даної тематики. Проблема 

толерантності в плюралістичних суспільствах стала надважливою і 

потребує не тільки глибокого дослідження, але і постійного 

корегування  висновків і рекомендацій, зважаючи на швидкі зміни 

глобалізованого світу. Толерантність була предметом зацікавленості 

дослідників впродовж всієї історії філософії, починаючи  Геракліта, 

Аристотеля, Епікура. А власне поняття «толерантність» формувалось 

в різних культурних межах, тому має різні змістовні модулі і 

інтерпретації. Так, Фома Аквінський вважав, що терпимість - це шлях 

подолання страждань; І. Кант толерантність пов’язував  з людським 

обов’язком; Ж.-П. Сартр вважав його внутрішнім регулятором 

відношення до іншого; М. О. Бердяєв і М. М. Бахтін толерантність 

вимірювали рівнем моральної свідомості людини. 

В західній філософії існує переконання, що основи теорії 

толерантності були закладені Д. Локком в його «Посланні про 

віротерпимість» [1]. Ідеї Д. Локка були побудовані на засадах поділу 

життя особи на суспільну і приватну частини. Близькі думки виказував 

і А. Сміт, який вважав, що «важливо мати можливість перемагати 

сильне прагнення себелюбства: більш могутня сила, більш спонукальні 

мотиви діють у подібних випадках. Цією силою є розум, наша совість, 

наш власний спостерігач у нашій душі, людина всередині нас – 

великий суддя і поціновувач нашої поведінки» [2, с. 150]. 

Феномен толерантності  досліджували Дж. Міль і Вольтер, 

З. Фройд і Е. Фромм, Ю. Хабермас і Г. Олпорт [3]. П. Ніколсон вважав 

толерантність моральним ідеалом, присвятивши  аналізу цього 

феномену однойменну роботу 1985року. А К. Поппер підкреслив, що 

толерантність «парадоксальна цінність» [4]. Цікавою є робота 
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М. Уолцера «Про толерантність», яка аналізує  це явище з позицій 

мультикультуризму [5]. 

До розв’язання проблем, пов’язаних  з впливом інтолерантних  

проявів  в українському суспільстві, останнім часом  долучилися і наші 

дослідники [6]. Разом з тим, відповідей на питання формування 

толерантності, розуміння її сутності, критеріїв і меж толерантності в 

умовах глобалізованого кроскультурного простору поки недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Декларації принципів 

толерантності (ЮНЕСКО, 1995 р.) толерантність визначається як 

«цінність і соціальна норма громадянського суспільства, яка 

проявляється в праві всіх індивідів громадянського суспільства бути 

різними; забезпеченні стійкої гармонії між різними конфесіями, 

політичними, етнічними і іншими соціальними групами, повазі до 

різнобарв’я різних мирових культур, цивілізацій і народів, готовності 

до розуміння та співпраці з людьми, які відрізняються по зовнішності, 

мові, переконанням, звичаям та віруванням» [7]. В Преамбулі Статуту 

ООН толерантність визначається як прояв терпимості і життя в мирі 

одне з одним, як «добрі сусіди». Як бачимо, ідея безумовного 

аксіологічного виміру феномену толерантності є достатньо 

розробленою, але  його змістовні характеристики є дискутивними. Так, 

в деяких дослідженнях використовується поняття «терпимість», в 

інших – «толерантність» як синоніми. Але навіть семантично ці 

поняття – різні: терпимість від слова  «терпіти» уступати свої позиції 

навіть тоді, коли немає такого бажання; пристосовування до іншого. 

Толерантність передбачає активну соціальну поведінку в основі якої 

переконання людини, її вільний вибір та усвідомлене обмеження своєї 

поведінки заради вмотивованої високої мети. Вона базується в першу 

чергу на духовній досконалості самої людини, яка готова впевнено 

конкурувати з іншими, взаємодіяти, не принижуючи нікого та 

проявляючи повагу до культури та прав інших людей. Разом з тим, на  

думку К. Поппера, толерантність – «парадоксальна цінність: для того, 

щоб бути толерантним, – треба вміти бути і інтолерантним та 

протидіяти несправедливості та приниженню в суспільстві. Особливо 

тоді, коли хаос, вседозволеність, охлократія та демагогія маскується 

під таку духовну цінність, як толерантність. П. Ніколсон підкреслює, 

що іноді бути толерантним відносно окремого індивіда або цілої 

спільноти – неефективно або навіть неможливо. Така ситуація  

проявляє себе тоді, коли взаємодія  призводить до матеріальних і 

моральних втрат: адже діяльність людей можна змінити, а внутрішню 

мотивацію, підґрунтям якої є свідомі переконання особистості, – ні [8]. 

Толерантна особа має духовну силу, а іноді і владу, подавити іншого, 
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але не застосовує свідомо ці можливості. Проявляючи високу 

моральність, особистість налаштована, перш за все, на 

самовдосконалення і реалізацію своєї життєвої програми. За висловом 

П. Ніколсона, толерантність «відрізняє кращих людей і кращі 

суспільства». Але чи не звучать такі  висновки досить ідеалістично? Чи 

можливо взагалі побудувати толерантне суспільство?  

Толерантність є загальнолюдським благом і духовною 

цінністю. Вона нагадує нам про загальнолюдську долю в 

глобалізованому світі; про загальні виклики та труднощі, які прагне 

подолати людство. В принципах толерантності закладені основи для 

розвитку полі етнічних, мультикультурних, різних за релігійними 

переконаннями  спільнот в єдиному суспільстві та в єдиній державі. 

Толерантність – невід’ємна частина суверенітету держав, а тому 

принцип мирного співіснування - велике досягнення світової культури. 

Інтолерантні  прояви, як з боку окремої особи, так і держави, ведуть до 

втрат соціально-культурного та духовного характеру. В 2017 році 

Центр Разумкова провів соціологічні дослідження стану толерантності 

українського суспільства. Результати були вражаючі, особливо в 

порівнянні з європейськими країнами! Так, 62% респондентів заявили, 

що не довіряють представникам інших національностей, а 65% - не 

довіряють людям іншої релігії і віри. Не хотіли б жити поруч з 

наркоманами 94%, хворими на СНІД – 43%; з тими, хто спілкується 

іншою мовою, – 7% [7]. 

Історично українці завжди ідентифікували себе як толерантна 

нація. Чому зараз втрачаються визначальні духовні риси і цінності? Які 

наслідки для розвитку державності мають ці прояви нетерпимості? На 

думку М. Уолцера, толерантність легше досягається в тих 

суспільствах, в яких  економічна і правова нерівність не має великого 

розриву. Такий стан забезпечує рівноправ’я та рівно захищеність 

кожної людини. На жаль, розшарування суспільства на бідних і багатих 

в Україні набуло невідомого досі в історії масштабу: якщо в Європі це 

співвідношення в середньому складає 5:1, то в Україні – 40:1 [10, с. 

181]. Третина населення знаходиться за межею визначених 

міжнародних критеріїв бідності. В цих умовах гуманітарна 

інтелігенція, як носій духовних цінностей, опинилася в стані 

приниженого соціального прошарку: дикі «ринкові» умови зробили 

працю вченого, вчителя, діяча культури непрестижною. Аномічність і 

маргіналізація суспільства досягла найвищого рівня з часів 

встановлення незалежності. Бездуховна «еліта» демонструє свою 

перевагу над людьми, рівня таланту і духовності яких їм ніколи не 

досягти. Така ситуація в нашій державі є вкрай небезпечною. Разом з 
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тим, треба враховувати, що і толерантність - явище динамічне, а тому 

«вічного миру» не може бути. Тим більше, що і чітких критеріїв 

визначення самого поняття немає. Іноді до складових  толерантності  

включаються явища різнопланові, а то і взаємовиключні внаслідок 

ігнорування  принципів та видів толерантності.  

Зважаючи на вищевикладене, представники гуманітарної 

еліти повинні взяти на себе відповідальність за подальший розвиток 

соціальних механізмів подолання кризових явищ в духовній сфері та 

сприяти позитивному руху суспільства. Для цього необхідно не тільки 

розробити відповідну методологію аналізу змін гуманітарного 

характеру, але і сформувати механізми досягнення позитивних змін. На 

нашу думку, першочерговими кроками повинні стати наступні, а саме: 

встановлення рівноправ’я всіх членів суспільства – особливо в сфері 

правових відносин; забезпечити виконання відповідальності за власні 

вчинки і за себе на всіх рівнях суспільного існування; формувати 

здатність до емпатії та взаємопорозуміння. Люди прагнуть жити в 

стабільному та безпечному середовищі,  а виключаючи з свого життя 

авторитаризм , вони будують реальну демократію. 

Висновки. 

1. В сучасному світі загострюється проблема 

толерантності. Цей процес пов’язаний з наступом на духовні цінності: 

свободу, рівність, совість, відповідальність. 

2. Межі, критерії та змістовні характеристики понять 

«терпимість» і «толерантність» потребують подальшого дослідження і 

аналізу. 

3. Демократизація сучасного суспільства великою 

мірою залежить від базових духовних цінностей. Толерантність є 

основою реальних демократичних перетворень та стабільності 

суспільства. 

4. У зв’язку з проблемами, які негативують соціальні 

процеси в сучасній Україні, зростає роль і відповідальність 

гуманітарної інтелігенції. 
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Патрика Хрімлі 

 

ФЕНОМЕН НЕРЕЛІГІЙНОГО  

ХРИСТИЯНСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Сучасна дійсність така, що переважна більшість людей, які 

вважають себе християнами, насправді такими не є. З точки зору 

церковного права, людина, яка отримала хрещення в Церкві, що має 

розвинуту церковну традицію, але згодом перестає регулярно 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

178 

виконувати літургійні та дисциплінарні приписи цієї традиції, не є 

воцерковленою і церква не несе відповідальності за його спасіння. 

Таке «нецерковне» християнство часто обмежується 

формальним вступом до церкви через хрещення. При цьому, той хто 

отримує хрещення, часто не уявляє собі предмета своєї віри, формально 

визнаючи існування Бога, Трійці  та спокутної жертви Ісуса Христа. 

Спонуканням до такого хрещення є не власне віра, а традиція сім’ї, яка 

існує та підпорядковується даному соціуму, та в той же час  його і 

визначає, і в якій виражаються суспільні і, в кінцевому підсумку, і 

сімейні цінності. 

Такі хрещені християни згодом не вважають себе 

зобов'язаними відвідувати церковні богослужіння і приймати Таїнства. 

Крім того, вважаючи себе християнами, вони не вважають себе членами 

Церкви. Їх участь в церковному літургійному колі зводиться до 

святкування основних свят року - Великодня та Різдва. При цьому 

віддається данина не тільки церковної, скільки сімейної традиції: 

виготовляється святкова їжа, яка належним чином освячується в церкві, 

влаштовується сімейне свято, при цьому церковна та літургійна участь 

в такому святі майже не має значення. Такі християни не вважають 

першочерговою важливістю прийняття Причастя, і тому свято з 

церковного перетворюється в приватне та сімейне. Найбільшою 

цінністю такої події вважається не спокутна жертва Ііссуса Христа та не 

релігійний досвід Церкви, а те що  сім'я отримує можливість 

спілкування, зібравшись за святковим столом в своєму колі. Таким 

чином, участь в Таїнствах і інших богослужіннях зводиться практично 

до потреб сім'ї: урочистого одруження в церкві, хрещення дитини, що 

народилася, освячення дому та інших предметів побуту. Церква з 

авторитетного подавця  спасіння  нівелюється до рівня складової 

частини суспільства, в контексті якого існує сім'я. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася, можна констатувати, що в 

сучасному суспільстві відбулася зміна цінностей суспільства: 

переважає не релігійні, а моральні цінності; вони не є тотожними;  в 

сучасному контексті такі цінності  розглядаються як самостійні, 

незалежні один від одного. 

Така ситуація може розумітися як закономірна в розвитку 

сучасного суспільства, за умови дослідження наступних факторів: 

По перше,  Церква, виникаючи, та створюючи свою традицію, 

виходила не тільки виключно зі своєї природи і свого особливого 

призначення - приводити до порятунку віруючих християн, вона також 

формувала ідеальну модель поведінки в християнському суспільстві, 

яка згодом отримала назву християнської моральності і моралі. Свій 
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абсолютний авторитет в сфері віри і моралі Церква зберігала за 

допомогою елементів своєї традиції - Святого Письма і Святого  

Передання. 

Таким чином, протягом усього Середньовіччя була створена 

так звана європейська християнська цивілізація, з переважанням 

теоцентрический елементів: абсолютною цінністю такого суспільства 

був Бог-Трійця, Бог як єдиний Джерело спасіння; людина в цій системі 

розумівся як носій образу Божого. На цих фундаментальних підставах 

розвиваються і інші ціннісні категорії християнської цивілізації, 

наприклад, людина розуміється як вища після Бога цінність, і на цьому 

принципі, наприклад, буде будуватися вся модель європейського права 

– захищається статус людини – його права, його честь і гідність, 

захищаються принципи демократії. 

По друге, у період Нового Часу, під впливом відомих факторів, 

таких як Реформація, гуманізм, розвиток природних наук, суспільство 

змінює свій теоцентрический аспект на антропоцентричний. Церква 

втрачає свій абсолютний авторитет в суспільстві, церковна традиція вже 

не є фактором формування релігійних і моральних цінностей 

суспільства. В результаті розколу церкви і появи протестантських 

конфесій ці цінності починають існувати самостійно та самодостатньо, 

та з цього часу набувають самостійну долю: Реформація, спрямована на 

зміну релігійних ідей і категорій, їх змінює в кінцевому підсумку в 

протестантському світлі, при цьому зміна моральних цінностей не було 

метою реформаторів, і моральні цінності, які будувалися на розумінні 

людини як носія образу Божого, не зазнали істотних змін.  

Сформована Церквою християнська ментальність залишається 

основою сучасного європейського суспільства і проявляється в 

моральному поведінці людини. Ця моральність, сформована церковною 

традицією, з одного боку, підтримується сучасним законодавством, з 

іншого боку, укріплена в християнському менталітеті. Замість 

церковного переказу, яке скасовано в протестантському світі, 

християнська моральність і мораль підтримується так званим 

антропологічним переказом, яке в сучасному контексті можна розуміти 

як традиція суспільства, де святкувати великі християнські свята, такі 

як, наприклад, Великдень і Різдво, і малі свята, наприклад , День 

Святого Валентина, не так вже й недоречно. 
Церква, побудувавши своєю традицією християнську цивілізацію, 

закономірно звужує коло своєї діяльності, і залишається вірною прямим 

призначенням - передати в неспотвореному вигляді благовістя Ісуса Христа 

і пояснити це благовістя кожному подальшому поколінню. В кінцевому 

підсумку, будь-який елемент церковної традиції, навіть такий як 
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моральність і мораль, сходить до Джерела Одкровення - Ісусу Христу як 

Подателю Одкровення і тому має рятує цінність, незалежно від того, 

усвідомлюється це суспільством чи ні. У цьому сенсі, суспільство, що є 

носієм цього елемента, вразливе до усвідомлення і прийняття інших 

елементів Одкровення, наприклад, таких як викупна жертва Ісуса Христа та 

значимість Таїнств в церковній традиції. 
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Марія Чікарькова 

 

ХРИСТОС ТА НАЦІЯ: ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЇ 

КОНТАМІНАЦІЇ У «ЗАПОВІТІ» ЙОСИФА СЛІПОГО 

 

Душпастирська діяльність Сліпого розгорнулася через долання 

величезного спротиву: «Розпочалася Перша світова війна, на 

західноукраїнські землі вона привела більшовицьку окупацію, масові 

переслідування духовенства. В таких умовах розпочалася пастирська 

діяльність Й. Сліпого. Ці обставини змусили згуртуватися ГКЦ і 

розпочати боротьбу із духовною кризою українців» [1, с. 227].  

Одним з найвизначніших зразків української церковної 

риторики ХХ ст. є величезний за об’ємом і грандіозний за змістом 

«Заповіт» Сліпого. У ньому відбито силу проблем, які належить 

вирішити українській інтелігенції в одну з найтрагічніших епох її 

існування. Серед них окремо вирізняється проблема жінки та сім’ї, яка 

набула величезної гостроти  якраз в наші дні, коли не вщухають розмови 

про кризу сім’ї та дедалі гостріше заперечуються традиційні 

християнські цінності. 

Одним з основних гасел «Заповіту» є таке: «Християнська 

Родина та Рідна Українська Школа – це передумови здорового 
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виховання прийдешніх поколінь» [2]. Не менш, ніж І. Франко, Сліпий 

мав повне право сказати про себе: «Я син народу, / Що вгору йде, хоч 

був запертий в льох». Кардинал пише: «Бо народився я і був вихований 

в українській християнській хліборобській глибоко віруючій родині. 

Вона передала мені та защепила в мені віру в Христа і любов до Нього! 

<…> Батьки, християнська родина – це основа здорового суспільства, 

народу, нації. Це запорука їх росту і сили! І тому заповідаю вам: 

збережіть, а де її розхитано, оновіть в Українському народі справжню 

християнську родину, як незгасне вогнище життя і здоров'я Церкви та 

Народу!» [2].  

Водночас знаменитий український «кордоцентризм» та 

домінація простачки-матері в традиційній сільській родині бентежила 

владику. Сам мужицький син, який осягнув висоти духовної свободи,  

боявся, аби рідний народ не залишився на рівні свідомості пересічного 

обивателя. 
Сам Йосиф Сліпий звичайнісіньким обивателем, очевидно, не був, 

завжди пам’ятаючи про висоту духовного ідеалу, заради якої і варто жити.  

«Упродовж цілого свого життя був я, і таким відходжу з цього світу, в'язнем 

Христа!». Й тому дуже важливим моментом «Заповіту» в цьому ракурсі є 

також теза Сліпого «Христос для України чи Україна для Христа?» – адже 

висота й сила духу, якими відзначився в нашій історії владика Йосиф, 

визначалися тим, що з малих років сім’я  прищепила йому правильний 

погляд на християнське покликання й дух свободи, невід’ємний від нього: 

«Український народ, якого я є сином і якому я намагався ввесь свій вік 

служити, словами прощальної Архієрейської молитви Господа Нашого 

Ісуса Христа. Він бо для нас усіх і для всього світу є «путь, істина і живот» 

(Ів. 14, 6) <…> Оця любов до Христа, любов до Святої Церкви, що є Його 

Таємничим Тілом, любов до рідної Української Церкви, що є повноцінною 

частиною вселенської християнської Родини, любов до рідного 

Українського народу, з його духовними та матеріяльними скарбами 

вселюдського значення, визначали мій життєвий працелюбний шлях, моє 

думання та мою працю, на волі й у неволі». По суті, Владика Йосиф, як 

Мойсей, прагне побачити свій народ «народом святим». 

У «Заповіті» є й такі рядки: «Силу на оцьому моєму хресному 

шляху В'язня Христа ради давала мені свідомість, що цим шляхом іде також 

зо мною моє духовне стадо, мій рідний Український нарід, всі владики, 

священики, вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертовна молодь і 

безпомічні старці. Я не самотній!». Ця віра в християнізований народ, в 

спільноту, де панують не язичницькі звичаї й традиційні для архаїчного 

суспільства «гендерні змагання», не сексуальні імпульси, хтивість та 

розбещеність, не боротьба та зрада, а злагода й взаємодія, була для Владики 

ще одним джерелом сили й натхнення. 
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Тому проблема нової, вільної України невід’ємна в очах Йосифа 

Сліпого від завдань освіти та підвищення культурного рівня усіх українців: 

«Пам'ятайте, що нарід, який не знає або загубив знання свого минулого з 

його духовними скарбами, вмирає і зникає з лиця землі». Дослідниця Е. 

Бистрицька зазначає величезну увагу пастиря до початківців на цьому 

шляху [3, с. 111–112]. 

Накреслення Йосифа Сліпого мають стати помітною складовою 

нашої програми формування аксіологічної системи й освітньої політики, і 

цей момент потребує подальших поглиблених досліджень. 
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Світлана Шпетна 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МУРАЛУ 

 

Стріт-арт (англ. Street Art – вуличне мистецтво) – доволі молоде 

явище, яке міцно асоціюється з сучасністю. За визнанням більшості 

дослідників, стріт-арт виник у 1990-і рр., а його передісторія почалася з 

другої половині ХХ ст. Мистецтво стріт-арту є внутрішньо 

суперечливим і полемічним. На думку М. Чистякової, далеко не 

випадково час поширення стріт-арту в цілому, а графіті та муралу 

зокрема, збігається зі становленням культури постмодернізму [1]. 

Поняття «муpaл» походить від іспанського слова «mural», що в 

перекладі означає «стіна». Муpaлiзм, як настінний живопис, виникає в 

іспаномовній Мексиці, i його сутність первісно полягала в оформленні 

громадських споруд циклами фресок з історії країни, життя народу, 

його боротьби. Плакати й агітаційні листівки, на виготовлення яких не 

вистачало паперу, зусиллями Дієго Рівери, Давида Альфаро Сікейроса, 

Хосе Ороско та інших творців-бунтарів, перетворювалися на грандіозні 

картини на стінах. Саме їх і вважають класиками муралів, а 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73612
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73612
https://cathedrale-st-volodymyr.fr/-/media/files/z/a/zapovit-patriarkha-yosyfa.pdf
https://cathedrale-st-volodymyr.fr/-/media/files/z/a/zapovit-patriarkha-yosyfa.pdf
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започаткований ними рух отримав назву «муралізм» [2]. Отже, під 

муралізмом ми розуміємо процес створення муpaлiв, a пiд муpaл‐apтoм 

– художній напрям стріт-арту. Синонімами до терміну «мурал» є 

терміни «настінний живопис», «настінний розпис».  

Місто ХХІ століття не терпить порожнечі, морально застарілі 

поверхні поступово наповнюються новим змістом. Сучасні мурали 

компенсують цю порожнечу в міському середовищі, яка не була 

заповнена 40–50 років тому. Стіни багатоповерхівок все частіше 

перетворюються на кольорову поліфонію муралів, надаючи містам 

різноманітності, магнітизуючи їх гостей та перехожих. 

Першими спробами муралів у радянський час можна вважати 

фрески і мозаїки, які мали ідеологічне наповнення й були виконані в 

єдиному пропагандистському стилі. Рольовий образ муралу презентує  

сучасне арт-мистецтво,  утверджуючи верховенство його соціальної 

функції, вилучаючи з традиційного музейно-галерейного простору й 

переміщуючи в живий і непередбачуваний контекст вулиці. Твори, які 

створюють художники-райтери, – це самостійний жанр сучасного 

мистецтва, невід’ємна частина соціальної культури та образу життя 

міста. 

Примітно, що для своїх об’єктів вуличне мистецтво прагне 

вибрати ті фрагменти міської інфраструктури, які несли б у собі 

відбиток політичних трагедій або етнічних конфліктів, творячи 

візуальний образ, який є потужним знаряддям, янаціленим на 

максимально докладне обговорювання соціально-історичного досвіду. 

Муpaл‐apт можна вважати найбільш прогресуючим напрямом 

вуличного мистецтва сучасної України, про що свідчать  численні  

професійні великоформатні мурали. Тематичний спектр муралів є 

досить різноманітним. Муpaлiсти висвітлюють соціальні, політичні 

проблеми нашого часу, розповідають мовою муралів про видатних 

діячів історії України, науки, культури, піднімають тему екології та 

забруднення навколишнього середовища, синтезують новітнє та 

традиційне мистецтво. На особливу увагу заслуговують мурали 

патріотичного змісту. Власне така позиція сучасних художників-

райтерів дозволяє нам говорити про створення національної моделі 

українського стріт-арту. Часто вуличні художники експериментують з 

незвичайними формами самовираження, виходячи за рамки чисто 

графічних робіт. Сучасні митці нерідко черпають натхнення в 

переосмисленні великих творінь, адже діалог між минулим і 

сьогоденням наразі можливий в різних формах через синтез класичного 

мистецтва та інноваційних технологій. 
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Не залишається байдужим до мистецтва стріт-арту й столиця 

України – місто Київ. Нещодавно в місті з’явився проект City Art, творці 

якого прагнуть переосмислити міський простір, у якому люди зможуть 

відпочивати й набиратися сил. У рамках глобальної ідеї поліпшення 

міста у творців проекту є один з напрямків діяльності: Street City Art, 

метою якого є подарувати місту 15 приголомшливих муралів. Першою 

ластівкою проекту стало графіті, присвячене Лесі Українці та її поемі 

«Конвалія», яке з’явилося на фасаді будинку по вулиці Стрілецькій. Із 

цієї картини почнеться квартал вуличного мистецтва, який біля Золотих 

Воріт планують створити активісти Street City Art’а. 

Крім того у Києві стартував великий стріт-арт-проект Art 

United Us. У його ідеологів амбітні плани – створити 200 

монументальних розписів в Україні та інших країнах світу, привезти в 

країну визнаних майстрів жанру зі всієї земної кулі і відкрити світові 

талановитих місцевих художників. «Мистецтво проти війни» – девіз і 

головна ідея арт-фестивалю, продиктована подіями трьох останніх 

років [3]. Здебільшого вибір тем для проекту продиктований «духом 

часу» складної неоднозначної епохи, а зведені до конфігурації у 

міському просторі мурали, мають скласти цілісний та сфокусований 

образ українського мистецтва після здобуття незалежності. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. За своїми 

історичними вимірами сучасне українське мистецтво є перехідним за 

своїм характером, різностильовим, різножанровим, в цілому змішаним 

у своєму багатоголоссі. Воно практично не піддається однозначним і 

стійким визначенням, узагальненням. Але сучасні урбаністичні арт-

практики вже значною мірою адаптувалися та актуалізувалися на наших 

теренах, ставши неодмінною складовою культурно-мистецького 

процесу. Останніми роками вони досить динамічно розвиваються, 

утворюють нові моделі та формують своєрідну платформу для 

майбутнього розвитку.  

Визріваюче молоде мистецтво віддає перевагу ствердженню 

ідеї естетичної автономії, а не стратегії швидкого реагування на злобу 

дня, воно творить нові та увиразнює наявні культурно-символічні 

образи міста, та на позначення Анни Єфімової «відіграє важливу роль у 

створенні ефекту автентичності та модерності урбаністичного 

простору, підсилює його культурний та історичний сенс» [4, с. 150]. 

Сьогоднішній стріт-арт – це авангардний проект 

демократизації мистецтва, який дозволяє долучитися кожному, хто 

здатний стати справжнім художником, залишивши неповторну мітку 

всередині міського ландшафту. З іншого боку –  це модерністський 

проект тотальної демузеїфікації, який дозволяє мистецтву повний і 
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остаточний розрив з канонічними формами культурного архіву і змушує 

мистецтво шукати нові форми художнього синтезу, свій стиль і виразну 

мову спілкування з глядачем.   

 Головним завданням стріт-арту стала інтеграція різних форм 

образотворчого мистецтва у вуличний простір. Зміст сучасних арт-

практик може бути  зниженим, нейтральним або ж піднесеним. В основі 

створення муралів можуть лежати різні стилістичні фігури: метафора, 

метонімія, градація, алегорія тощо.  Графічні та живописні Street Art-

об’єкти у сучасному світі є особливим способом репрезентації мовного 

мислення та свідомості, які  прагнуть стати універсальним кодом 

комунікації. 

Мурали  не існують у вакуумі, навпаки, мають значний 

резонанс в суспільстві, викликають зацікавленість засобів масової 

інформації, є своєрідним духом часу, у певній мірі, свіжим і 

демократичним явищем.  

Сучасні мурали орієнтовані не стільки на майбутнє, скільки на 

сучасність, бо є недовговічним посланням світу, що частково ріднить їх 

з перформансом, міні-виставою, орієнтованими не на результат, а на 

процес. У творчості вітчизняних муралістів можна відзначити 

присутність самодостатніх мистецьких цінностей, багатої художньої 

образності, яка досягається різними джерелами натхнення, у першу 

чергу, національною культурою. Серед провідних українських майстрів 

слід назвати творчі групи: «Інтересні казки», «Kailas‐V», «Kickit Art 

Studio», «Uptown Team»; Олександра Корбана, Олександра Гpaбeнюкa, 

Олексія Кислова. Окрім вітчизняних муралістів, творцями настінних 

розписів  у містах нашої держави стають також і зарубіжні митці, яких 

надихнула українська культура. Популяризації мурал-арту в Україні 

сприяють мистецькі проекти та фестивалі, серед яких чільне місце 

посідає міжнародний фестиваль стріт-арту «Muralissimo». 

За останні кілька років митці прикрасили вулиці українських 

міст  десятками яскравих та масштабних малюнків-муралів. Талановиті 

художники з України, Іспанії, Аргентини, Австралії та Португалії 

розбавили урбаністичний пейзаж міст картинами, які вражають.  Отже, 

митці, залишаючи концептуальні, часом,  інтелектуальні чи просто 

формальні позначки власної творчості в публічному просторі, здатні 

спровокувати прогрес, який виходить за межі певних стереотипів і 

спроможний надихнути на  глибоку й більш зрілу рефлексію. 
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ГУМАНІТАРНА І ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ:  

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. ДО ПИТАННЯ  
ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

 

Науковий інтерес до ролі і місця інтелігенції в суспільстві як 

найбільш висококваліфікованої і професійної стратегії продиктований  

новими умовами здійснення економічних перетворень в світі і 

посилюється глобалізацією.  В даний час, як для Заходу характерно 

посилення уваги до проблеми  використання інтелектуальних ресурсів. 

Інтелігенція в Україні завжди займала  особливе місце.  Багато 

вітчизняних дослідників однозначно вказують на конкретні обставини, 

пов'язані з вітчизняною інтелігенцією. А саме: значну роль в 

забезпеченні  поступального суспільного розвитку і його 

демократизації.  Разом з тим у вітчизняній науковій літературі відсутнє 

однозначне визначення категорії «інтелігенція».  Інтерпретацій  безліч, 

але сама проблема інтелігенції та її місця в суспільстві залишається 

дискусійною, незважаючи  на те, що це поняття з'явилося в XIX ст.,  як  

об'єкт наукового дослідження інтелігенція не  втрачає своєї 

актуальності і сьогодні.  При визначенні місця інтелігенції в суспільстві 

застосовують  сферними підхід, який полягає в її диференціації та 

підрозділі на наукову, творчу, економічну, гуманітарну, 

адміністративно-управлінську, технічну та ін. в залежності від сфери 

діяльності фахівців. Перше вживання терміна «інтелігенція» було 

пов'язане з філософським осмисленням цього поняття. 

https://cyberleninka.ru/article/v/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/v/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti
https://ru.theoutlook.com.ua/article/5052/muraly-novyj-podxod-k-staromu-iskusstvu.html
https://ru.theoutlook.com.ua/article/5052/muraly-novyj-podxod-k-staromu-iskusstvu.html
https://sibac.info/%20conf/philolog/li/42711
https://sibac.info/%20conf/philolog/li/42711
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Його вперше в 60-х роках XIX століття використовував 

письменник Боборикін П. Д. З російської мови слово «інтелігенція» 

перейшло в інші мови. Наприклад у  російській ненауковою практиці 

інтерпретацій цього поняття багато, бо воно розглядається з позицій 

різних підходів. Так, згідно з «Філософським енциклопедичному 

словнику» інтелігенція (від лат. Intelligens – досвідчений, знаючий, 

розумний) – соціальний прошарок людей, професійно зайнятих 

розумовою, переважно складною) працею і зазвичай мають відповідну, 

як правило, вища освіта). 

У словнику Вебстера звертається увага на одне з властивостей 

інтелігенції «... російські інтелектуали, зазвичай в опозиції до уряду...» 

У Даля інше визначення: «Інтелігенція – розумна, освічена, розумово 

розвинена частина жителів». [1, с. 37] 

У вітчизняному «Соціологічному словнику це поняття 

використовується у двох значеннях:  

1. Буденне - інтелігентна людина, яка характеризується як 

володар високого ступеня ерудиції, жвавістю розуму і моральних 

принципів. 

2. Соціологічне. Співвідносить інтелігенцію з соціальним 

шаром, що займає одне з провідних місць у сучасній структурі 

суспільства. 

Особливістю соціологічного підходу до аналізу інтелігенції є 

розгляд інтелігенції через призму взаємовідносин з іншими шарами і 

соціальними групами, їх місцем у соціальній структурі суспільства та 

поділу праці. 

У руслі різних напрямків дослідження цієї тематики, 

пропонується наступні класифікації методологічних підходів: 

1. Соціологічний як інструментальний показник, що дозволяє 

досліджувати якісні і кількісні характеристики як інтелігенції в цілому, 

так і її груп і підрядів. 

2. Філософський, дозволяє розглянути інтелігенцію з точки 

зору її світоглядної функції і тієї особливої культурної ролі, яка завжди 

грала вітчизняна інтелігенція у житті суспільства. Філософське 

осмислення інтелігенції має найбільш тривалу традицію.   

 У руслі філософсько-методологічної традиції дослідження 

інтелігенції в центрі уваги перебувають проблеми: 

• морально-етичні: служіння інтересам держави, 

суспільства, прогресу; 

• патріотизм; 

• самопожертву, самозречення; 

• релігійне осмислення дійсності; 
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• проблеми взаємин з владою, культурного дисидентства 

і конформізму. 

 Значне місце в своїй творчості  проблемі інтелігенції приділяв 

і Н. А. Бердяев, який критично ставився до російської інтелігенції, 

вважаючи, що «для традиційного інтелігентського свідомості існувала 

цінність добра, справедливості, блага народу, братства народів ... 

Традиційне свідомість інтелігенції ніколи не було звернуто до 

історично-конкретному, завжди  жило абстрактними категоріями і 

оцінками. 

3. Соціально-економічний. Цей підхід характерний, 

насамперед, для західної методології дослідження інтелігенції. 

Базується на чіткому розмежуванні економічних функцій по соціально-

професійного та стратификационному ознаками. [2, с. 212] 

Технічна інтелігенція - соціальна група, що займається 

пов'язаним з технікою, складним працею, що вимагає розумових 

навичок і як правило, спеціальної освіти.   

Технічна інтелігенція, до якої відноситься фахівці з вищою 

технічною освітою, зайнятих у виробництві, а  також в сфері розробки 

інтелектуального  продукту для розвитку науки і техніки, призначена 

провідна роль в процесі сучасної модернізації економіки, інноваційного 

технологічного стрибка, нової індустріалізації країни. 

 Сформувавшись в кінці XIX в. як вузька елітарна прошарок 

технічна інтелігенція в  своєї еволюції пройшла значний соціально-

історичної шлях і має специфічними потребами та інтересами, 

обумовленими конкретно-історичними умовами. Розвиток системи 

технічної освіти призвело до того, що  утворилися соціально-професійні 

спільності, які справили величезний вплив на всі соціальні 

перетворення. Вони сприяли формуванню особливого роду соціуму, 

заснованого на  професійної приналежності - технічної інтелігенції. 

Гуманітарна інтелігенція це - найслабша ланка суспільства, 

особливо з огляду на ту роль, яку гуманітарна інтелігенція покликана 

грати в суспільстві.  Г. Померанц назвав гуманітарних інтелігентів 

«людьми повітря». Насправді ж більшість з них міцно прив'язане до 

радянської «землі», до колісниці пропагандистської та виховної 

машини, і рухає цю машину. І це зрозуміло не проходить для 

гуманітаристом безслідно. 

 «Іноді мені здається, – писав Амальрік у відкритому листі до 

А. Кузнецову, – що радянська творча інтелігенція, тобто люди, які 

звикли думати одне, говорити інше, а роблять третє, в цілому явище ще 

більш неприємне, ніж режим, який її породив». 
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Проблема гуманітарної інтелігенції в науках про людину і 

філософії (а в принципі, і в вербальних мистецтвах) - особлива 

проблема, оскільки саме інтелігенція є  носієм цих форм свідомості (або 

культури, або духовно-практичної діяльності).  Ми  вже звикли до того, 

що вчений (філософ) зобов'язаний звертати вістря дослідження на 

власний метод, але сам суб'єкт наукового або філософського знання 

часто ще залишається за дужками, якщо йому навіть і не відмовляють в 

існуванні. І це при тому, що гуманітарне дослідження давно 

продемонструвало свій ангажований характер. Подання про 

стерильності суб'єкта гуманітарного знання – міф, який має певний 

історичне походження.  У зв'язку з цим ми хочемо зробити спробу 

розглянути долю того прошарку суспільства,  який присвячує своє 

життя примноженню і охорони гуманітарного знання, тобто  долю 

інтелігенції.  При цьому ми, звичайно, будемо розуміти саме явище 

гуманітарної інтелігенції розширено, включаючи в нього не тільки 

дослідників, але і практиків культури (експертів в різних гуманітарних 

сферах, наприклад, юристів, а також діячів мистецтва). 

Також ми спеціально не вдаємося до поділу гуманітарної 

інтелігенції за національною ознакою, оскільки при будь-якої 

соціально-економічної системи і будь-якого політичного режимі ця 

верства населення існує і виконує близькі функції. 

Так як соціологічний підхід передбачає виявлення положення 

гуманітарно-технічної еліти в соціальній структурі, вивчення її 

специфіки в системі таких понять як-от: «науковий працівник», 

«спеціаліст з техніки і технології», «інженерна професія», «технічна 

еліта» тощо. Крім того, з точки зору прихильників соціокультурного 

підходу, сучасна вітчизняна гуманітарно-технічна еліта повинна бути 

прийнята, насамперед, як специфічне соціокультурне утворення, як 

особлива соціокультурна група, що складається з високоосвічених і 

культурних людей з певними духовно-моральними якостями, зайнятих 

у своїй професійній діяльності науковою чи технічною творчістю для 

вироблення і реалізації наукових ідей, розробки технічних засобів і 

технологій (у т. ч. і інформаційних), а також забезпечують безпечне для 

людини, суспільства і природи функціонування техніки і технології і 

здійснюють підготовку нових науково-технічних кадрів. 

Отже, вплив гуманітарно-технічної еліти на наше суспільство 

через вищу технічну освіту має вирішальне значення для суспільства і 

надійну гарантію її майбутнього. Таке розширення соціальної функції 

вищої технічної освіти матиме далекосяжні результати, наслідки її, на 

нашу думку, позитивно позначаться вже в недалекому майбутньому, 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

190 

якщо тільки у гуманітарно-технічної еліти «вистачить» рішучості 

протидіяти старому способу мислення. 
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ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ  

ВУЗІВ ЯК НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ 

 
Наше тіло – дуже розумна  самокерована  система, здатна 

підтримувати більш-менш стабільний стан під натиском будь-яких 

подразників,  як сприятливих, так і не несприятливих, як сильних, так і 

слабких. Але існуть ситуації, які виходять за вікно нашої психологічної 

та фізіологічної толерантності, які  продовжують впливати на думки, 

почуття та дії людини, навіть тоді, коли вони залишилися в минулому, 

коли вони вже  не погрожують.  Реалії всього світу з розповсюдженням 

короновірусної інфекції, українське сьогодення з воєними діями на 

сході країни є лише окремими прикладами таких ситуацій, які для 

великої частини населення є стресогенними факторами й загрозжують 

фізичному й психічному здоров'ю. Пошуки відповідей на  питання: «Як 

навчитися керувати своїм емоціним станом? Які методи самовпливу є 

ефективними, екологічними?» є надзвичайно актуальними, хвилюють 

теоретиків та практиків, пихологів та педагогів, дорослих та юних. 

Отже, знайомсво з науковим підходом до поняття стресу й можливостей 

формування стресостійкості, аналіз різних підходів до цього питання, 

порівняння окремих концепцій, пошук дієвих алгоритмів 

самопідтримки, саморегуляції  є цінним для розвитку житєвої 

компетенції будь-якої людини. Особлио важливим, на погляд авторів, 

здійснення  такого теоретичного дослідження з подальшим 
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практикумом буде для юної особистості, яка починає активно 

самостійно будувати свій життєвий шлях.   

Студенство – як важливий етап розвитку особистості 

розглядали К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Бодальов, 

Н. Пейсахов, О. Степанова та інші. Дослідники називают психологічні 

кризи студентського віку, які повязні з непростими питаннями 

соціaлізації, самооцінки, пошуку власних життєвих стратегій, побудови 

кола міжособистісного спілкування, адаптації до нових умов навчання 

в вузі. А у студентів першокурсників, в період сессії психічна напруга 

може викликати так званий екзаменаційний невроз. Отже, період 

навчання у вищому навчальному закладі безумовно пов'язаний зі 

стресом для багатьох студентів, а в окремих ситуаціях мове йде про 

хронічний стрес, який є руйнівним як для нашого тіла, так і для пошуку 

та закріплення в подальшому оптимальних стратегій стосунків з собою 

та світом.  

 Стрес - це емоційна фізіологічна реакція організму на 

зовнішній або внутрішній вплив. У  цьому сенсі все наше життя – це 

суцільний стрес. Будь-яка ситуація може вивести організм зі стану 

рівноваги. Після цього він мобілізує свої сили, щоб, відреагувавши на 

цей подразник, як можна швидше відновити втрачену стабільність. 

Фактично, стрес - це здатність організму адаптуватися до постійно 

мінливих умов [1, с. 18]. С. Вожнер запропонував ідентифікувати 

поняття «стрес» з  поняттями «фрустрація» та «загроза» [2, С. 140–143]. 

Американський психолог Дж. Мак Грат дає наступне визначення  

стресу «цеситуація, яка в сприйнятті особистості сприймається істотний 

дисбаланс між  вимогою і можливістю прогнозування реалізації цієї 

вимоги  в умовах, коли виконати його неможливо »[3, с. 87].  Р. Лазарус 

зазначає, що «стрес виникає тоді, коли індивідууми  відчувають, що 

вони не в змозі впоратися з пропонованими їм  вимогами або загрозою 

для їх щастя»[3, с. 98].  

Джон Хегелін звертається до механізмів  роботи нашого 

мозоку, які формують стресові реакції: в стані збудження 

мигдалеподібне тіло мозку «підіймає тривогу»; у цей час людина все 

навколо сприймає як загрозу, навіть дружні жести і наміри, наше 

сприйняття світу змінюється, наша здатність мислити раціонально 

практично відключається, і амигдала переводить наш мозок в режим 

«бийся або біжи», і до цього готується наше тіло. У стані стресу 

префронтальна кора мозку припиняє своє нормальне функціонування. 

А саме префронтальна кора - один з найважливіших відділів головного 

мозку, який відповідає за вищі функції, такі як співчуття, прийняття 

рішень, судження, здатність думати перш, ніж діяти, і контролювати 
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наші дії.  Отже, перша  реакція є  тривога через зіткнення людини зі 

стресором, яка виражається у мобілізації всіх ресурсів організму. За нею 

наступає стадія опору (резистентності), коли організму вдається 

успішно впорається із зовнішніми впливами. Якщо дію стресогенних 

факторів тривалий час не вдається усунути, то настає третя стадія – 

виснаження. Пристосувальні можливості організму знижуються, 

починають використовуватися невідновні ресурси. У цей період 

організм гірше чинить опір новим впливів, збільшуючи небезпеку 

захворювань. Першим, хто спробував розмежувати фізіологічне і 

психологічне розуміння стресу, було Р. Лазарус. Він висунув 

концепцію, згідно з якою проходить  фізіологічний стрес, пов'язаний з 

реальним подразником, і психічний (емоційний) стрес, при якому 

людина (на основі індивідуальних знань і досвіду) оцінює майбутню 

ситуацію як загрозливу, важку. В останні роки відзначають умовність 

поділу фізіологічного стресу і психічного стресу. У фізіологічному 

стресі завжди є й психічні елементи та навпаки. Дж. Еверлі і 

Р. Розенфельд вважають, що в перетворенні більшості подразників 

(зовнішніх або внутрішніх) у стресори певну роль відіграє емоційна і 

розумова оцінка даних стимулів. Якщо подразник не інтерпретується як 

погроза або виклик стосовно до особистості, то стресова реакція взагалі 

не виникає. Таким чином, більшість стресових реакцій, випробовуваних 

людьми, насправді, на думку Еверлі і Розенфельда, створюються ними 

самими і тривають стільки, скільки їм дозволять.  

Вітчизняні вчені описують стрес як стан, характеризується 

великим викидом стероїдних гормонів. В. Л. Марищук зазначає, що 

стрес є як фізіологічною відповіддю організму на певні подразники, бо 

супроводжується різними фізіологічними реакціями  так і завжди 

емоційною реакцією, тобто супроводжується відповідними емоційними 

переживаннями [3, С. 7]. За словами Ю. Р. Чиркова, стрес суперечливий, 

невловимий, туманний, його сила полягає в масштабності охоплення 

життєвих проявів, а слабкість – в невизначеності й розпливчастості меж 

[4, с. 75]. В. Р. Бильданова, Г. К. Бисерова, Р. Н. Шагивалеева наводять 

наступне визначення стресу: «... (від англ. stress – навантаження, тиск, 

напруга) – неспецифічна (загальна) реакція організму на вплив (фізична 

або психологічний), що порушує його гомеостаз, а так само відповідний 

стан нервової системи організму (або організму в цілому») [5, с. 321]. 

Л. А. Китаєв-Смик вважає можливим розуміння «стресу» як 

неспецифічних фізіологічних і психологічних проявів адаптаційної 

активності при сильних, екстремальних для організму впливах, маючи 

на увазі в такому випадку стрес у вузькому сенсі. Неспецифічні прояви 

адаптивної активності при дії будь-яких значущих для організму 
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чинників можна позначати як стрес в широкому сенсі. Він говорив, що 

індивідуальна вираженість стресу, зокрема його несприятливих проявів, 

великою мірою залежить від усвідомлення людиною своєї 

відповідальності за себе, за навколишніх, за все, що відбувається в 

екстремальних умовах, від психологічної установки на ту чи іншу свою 

роль. 

Таким чином, ми бaчимо, що стрес є індивідуальним 

феноменом,  спецефічною реакцією особистості на зовнішні та 

внутрішні подразники, яка здійснюється  на фізіологічному та 

психологічному рівнях  з метою досягнення субєктивного прийнятого 

конкретною людиною стабільного стану та оптимальної  адаптації до 

умов  реальності.  

Статистика свідчить, що: 77% людей регулярно відчувають 

фізичні симптоми стресу; 73% людей регулярно відчувають 

психологічні симптоми стресу; 33% людей відчувають, що живуть в 

екстремальному стресі; 48% людей вважають, що за останні 5 років 

рівень стресу підвищився; 76% людей вважають, що причини стресу – 

рівень доходу і робота; 48% людей страждають безсонням з-за стресу. 

[3, с. 479] 
Тобто формування стресстійкості - здатності організму 

протистояти шкідливому впливу стресових факторів, комплексу 

внутрішніх ресурсів людини, який дозволяє нам витримувати фізичні та 

психічні навантаження стає нагальною потребою як окремої особистості, 

так і суспільства взагалі, бо під «навантаженнями» розуміються не тільки 

екстрені, важкі ситуації, але й щоденне життя, з його турботами, 

контактами, відносинами з іншими людьми. Говорячи про фізіологічні 

передумови стресостійкості, слід підкреслити, що особливу роль відіграють 

темпоральні особливості нервової системи, стан ендокринної системи й 

фізична форма. Крім того, стресостійкість - являє собою сукупність 

особистісних якостей, що дозволяють людині переносити значні 

інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження, зумовлені 

особливостями професійної діяльності. Отже, до стресостійкості можна 

віднести низку біологічних і психологічних, мимовільних і довільних 

механізмів регуляції, що взаємодоповнюють один одного. В подальшому 

автори звертаються до психологічної довільної складової 

стресостійкості, яка складається з трьох компонентів: відчуття 

важливості свого існування; почуття незалежності; здатності впливати 

на власне життя (відкритість і інтерес до змін, відношення до них як до 

можливості розвитку), залежить бажання і вміння  людини 

користуватися тими чи іншими прийомами психічної саморегуляції. 

Формування  навичок самодіагностики, самокоррекції 

власних реакції та субєктивного сприйняття реальності, оволодіння 
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конкретними прийомами поведінки в стресових ситуаціях, розвиток 

самoприйняття повинні стати не лише вaжливим напрямом 

психологічної допомоги, а й елементом системи освіти. Саме в період 

навчання в вузах молоді люди стискаються з значним інтелектуальним 

і емоційним навантаженням, повязаним й зі зміною місця проживання, 

новим оточенням, відносною свободою студентського життя, 

адаптацією до нових умов, до нових правил навчання та життя. 

Соціальна, культурна, економічна різнорідність студентської групи 

також може виступити чинником, що сприяє розвитку психологічного 

стресу у студентів. Екзаменаційний стрес займає одне з перших місць 

серед причин, що викликають психічну напругу в учнів вищої школи, 

оскільки необхідність укластися в жорсткий ліміт часу, відведеного на 

підготовку до іспиту, створює додаткове напруження для тих, хто 

навчається. До цього можна додати порушення режиму сну, звичного 

способу життя в період сесії. Тому не дивно, що під час екзаменаційної 

сесії студенти стикаються з великою кількістю стресогенних факторів, 

що приводять у результаті до розвитку вираженого стресу вже на 

початковому етапі навчання.  

Для усвідомленого розвитку психологічних складових 

стресостійкості необхідно вже мати певний рівень особистісної зрілості 

й активності, готовності до подолання життєвих труднощів. Саме в 

юнацькому віці, на етапі ранньої дорослості, активно розвиваються 

самостійність та самодостатність особистості, усвідомлення власних 

обов’язків та прав, норм поведінки, критична оцінка досвіду. Все це 

може стати тим особистісним фундаментом й мотиватором для 

формування стрессостійкості як риси характеру та як комплексу вмінь 

та навичок. 
Вже розроблені методики профілактики стресу як 

індивідуального, так і організаційного застосування, серед яких: активний 

відпочинок; релаксація (заняття йогою, медитація, аутотренінг); тренінг 

навичок самоконтролю; планування власного часу; когнітивна терапія; 

забезпечення достатньої тривалості сну і ін. [6, Том.  2, № 2]. 

Існують й можливості організаційного навчання адаптивної 

саморегуляції, розвитку стресостійкості студентів, які можуть та 

повинні стати важливої складовою вищої світи. Серед таких: заняття з 

дисципліни «Фізична виховання», спрямовані на розвиток 

функціональних резервів організму, механізмів фізіологічного і 

біоенергетичного регулювання; психотренінг, як одна з форм 

практичного заняття з дисципліни «Психологія», зорієнтований на 

самоусвідомлення власних психічних процесів і станів, їх корекцію, 

формування здатності саморегуляції станів напруження, тривоги, 



Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

 

195 

страху. Елементами такого тренінгу можуть стати вправи  на розвиток 

емоційної та когнітивної спостережливості, навичок оцінювати думки, 

змінювати їх на продуктивні, вміння звертатися та актуалізувати 

позитивні ресурсні стани тощо. Цінним для реалізації завдання 

розвитку стресостійкості студентів може стати соціально-

психологічний тренінг. Активні студенти, для яких проведення 

тренінгових заняття є цікавим, пов’язаним з професійними 

перспективами, можуть вести за методом «Рівний-рівному» тренінги з 

першокурсниками, допомагаючи своїм молодшим колегам, 

опановувати навичками саморегуляції. В сценарії таких тренінгів 

доцільно включити вправи на розвиток самоменеджменту, 

перспективного та поточного планування часу, рольові ігри, які 

формують особистісне прийняття, навички асертивної поведінки, 

допомагають усвідомити неефективні установки, очікування й 

стереотипи, формують комунікативні вміння, розвивають впевненість. 
Отже, вважаємо, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

система вищої  освіти повинна серед  головних завдання виділити 

формування стрессостікості студентів.  При цьому розуміємо, що 

насамперед кожній молодій людині потрібно працювати над собою, 

вчитися керувати власним емоційним станом, різними ситуаціями у своєму 

житті, щоб досягти результату і поставленої мети. 
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«КУЛЬТУРА ДУХОВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ» 

 

Епоха, геніально передбачувана і накреслена Іваном Франком 

у словах «Вічного революціонера», зазначена у філософсько-

педагогічних символах «дух, наука, думка, воля», накреслює архетип 

сучасних інноваційних здобутків епохи квантового мислення. Творення 

новітньої світової, а відтак і національної еліти  потребує  якісного 

перезавантаження культурологічних та педагогічних алгоритмів 

новітньої доби. 

У даному структурованому архетипі соціальна 

відповідальність людини передбачає певний стандарт поведінки і 

мислення, необхідний в інтересах збереження, підтримки і 

впорядкованості сучасного буття. Морально-етична відповідальність 

кожного виступає важливою тенденцією, яка визначає головні напрями 

суспільної поведінки, включає найзагальніші, найістотніші відносини 

суспільного буття.  

Формування системи морально-етичної відповідальності у 

системі організації соціального буття притаманне представникам еліти. 

Становлення національної еліти – довготривалий процес. Епоха 

квантового мислення, у яку вступило людство, вимагає пришвидшених 

темпів формування людської індивідуальності високого чину. Система 

емоційного переживання є важливим засобом у формуванні нового 

обличчя людської індивідуальності і здатна стати основою 

пришвидшення духовного розвитку людства. 

Інноваційна парадигма формування людської індивідуальності, 

визначена акад. І. Бехом, накреслила алгоритм формування духовно-

екзистенційних основ особистості у системному відтворенні «від 

культури мислення до культури духовного переживання». У статті 

«Духовна особистість у контексті освітніх викликів» видатний учений 

І. Бех наголошує: «Багатовікове відчуження людини від справжніх 

духовних цінностей призвело до кризових явищ, пов’язаних із 

занепадом духовно-моральних ідеалів, посиленням зла і насильства. 

Девальвація духовних цінностей суттєво вплинула на посилення 

тенденції зростання жорстокого індивідуалізму, прагматизму, 

зверхнього ставлення до інших людей та приниження їхньої гідності, 

зневаги до рідної культури та історико-культурних традицій» [1, с. 3].  
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На основі впровадження культурологічних засад у систему 

формування інноваційних засад сучасної педагогіки виховання 

відбувається своєрідний кореляційний синенергетичний колообіг: 

навколишній світ – людська індивідуальність – навколишній світ. В 

основі цього колообігу лежить багатофункціональна холіцистична 

єдність, без усвідомлення якої неможливе повнокровне функціонування 

гармонійного навколишнього світу. Філософсько-педагогічне вчення 

Григорія Сковороди, назване ідеєю «сродної праці» наголошує на 

природовідповідності та культуровідповідності  як базовими 

принципами у вихованні людської індивідуальності.  

Мистецтво, зокрема література, виступає найголовнішим 

засобом у системі формуванні людської індивідуальності за алгоритмом 

настанови Івана Франка: «дух, наука, думка, воля». Літературна 

творчість тисячами смислових навантажень інтеґрується у 

філософсько-соціальний та морально-етичний контекст епохи. Знання 

діалектики взаємовпливу художнього тексту і соціуму, творчого 

процесу і результату, механізмів і закономірностей функціонування 

мистецтва в конкретних умовах є основою художньо-естетичних 

вимірів взаємодії літературного тексту та людської індивідуальності. 

Пошук свого «Я» у людської індивідуальності триває упродовж 

усього життя. Ставленням до проблем світу, до пошуку шляхів людства 

у світовому розвитку, вплив глобалізованого начала, засилля 

інформаційних викликів ставить сьогодні людську індивідуальність 

постійно у систему емоційного напруження. 

С. Котляр, Д. Григорук у статті «Творчі індустрії: стратегія 

інноваційного розвитку» наголошують: «Глобалізація сьогодні – це не 

тільки жорстка конкуренція. Вона також впливає на людський капітал… 

Техногенна цивілізація та швидка зміна інформаційних технологій 

примушують заклади культури діяти неординарно в трьох актуальних 

сферах: технології, персонал та організаційні аспекти бізнесу» [2, с. 3]. 

Сенсоутворюючий, культуротворчий, коґнітивний і 

формотворчий потенціал художнього слова, котре функціонує у 

художньому тексті, закорінений у внутрішню сутність, не просто подає 

ту чи іншу інформацію, а найменші тони та півтони, відчуття та 

співпереживання. Світ мови через сприйняття художнього тексту 

дозволяє людині реалізувати внутрішньо-емоційну потребу у 

гармонійній цілісності навколишнього. Тільки цілісність художнього 

тексту є захисною оболонкою для психо-емоційного сприйняття 

людиною світу.  

У сфері художньої творчості та її впливу на формування 

людської індивідуальності формується моральна відповідальність, яка 
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спирається на внутрішню переконаність особи, проявляючись через усі 

елементи структури особистості – розум, почуття, волю. Власне ці 

психологічні механізми є основними джерелами, які живлять художню 

творчість як важливий засіб формування людської індивідуальності.  

За нашими дослідженнями, кожному типу людських 

індивідуальностей з оптимальною ефективністю відповідає певний тип 

текстового матеріалу. Відповідно нами і було запропоновано три типи 

художніх текстів і досліджено їхнє співвіднесення із певним типом 

особистостей.    

Художній текст є домом, у якому живе слово у 

багатоманітності своїх виявів, тому «чуття мови», про яке ми дотепер 

говорили як про поетичну метафору, набуває матеріалізації у системі 

пізнання естетичного коду художнього тексту. Пізнання естетичного 

коду дасть можливість студентові виробити у себе «чуття мови», тобто 

вище системне володіння, словом, як духовно-екзистенційним 

відображенням дійсності.  

Студент ЗВО – це майбутня національна еліта, тому  турбота 

про його психологічне змужніння є неодмінною потребою часу. 

Психологічне здоров’я у прямій залежності пов’язане із системою 

психологічного змужніння. Тому предмети культурологічного циклу у 

ЗВО потрібно переорієнтовувати під кутом постійного емоційно 

насиченого, духовно-екзистенційного пошуку. Лекція 

культурологічного циклу, яка просто подає набір фактичного матеріалу, 

напевно, має право на існування; але у систему постійних 

глобалізаційних викликів часу має аж надто низький коефіцієнт 

корисної дії. 

Попередня тоталітарна система ставила своїм завданням 

вихованням слухняних «коліщаток», «гвинтиків» – ретельних та 

акуратних виконавців. Ініціатива дозволялася у рамках певної 

дозволеності. Завдяки емоційному спротиву народу та історичній 

пам’яті творився архетип культурологічного впливу на творення 

людської індивідуальності.  

Вище описані духовні процеси ретельно та об’єктивно 

зображені у повісті Ігоря Калинця «Молімось зорям дальнім» та романі 

Любомира Сеника «Ізійди, сатано!» дані тексти, помимо художньої 

цінності, мають духовно-історичну вартість, бо показують, як бунт 

одиниць і мовчазний супротив окремих індивідуальностей здатні 

витворювати те емоційно духовне поле, котре стає основою для 

національного поступу. Про цей духовний сегмент у поступі людства 

говорить Василь Стус у словах «Бо мало нас, дрібнесенька щопта, лише 

для молитов…»  
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Говорячи про діалектичний взаємовплив розвитку людства та 

особистості можемо стверджувати, що сила людського духовного 

начала здатна впливати на хід історії. Зможемо силою емоційного 

культурологічного впливу створити інноваційну синенергетичну силу 

нового покоління – світ змінюватиметься у силу свого позитивного 

прогресу. Таким чином формується психологічне здоров’я людської 

індивідуальності, яке носить інтегральний, динамічний характер, в 

основі якого баланс між всіма сферами життя людини, між потребами 

людини та суспільства. 
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професор; Хрустальова Марина Станіславівна, доцент кафедри 

психології і соціальної роботи НУ «Запорізька політехніка», к. політ. н., 

доцент. 

Кашуба Марія Василівна, завідувач кафедри гуманітарних 

дисциплін Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, д. 

філос. н., професор. 

Клименко Сергій Миколайович, викладач циклової комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін Селидівського гірничого технікуму. 
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Комаринська Зоряна Михайлівна, доцент кафедри 

менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін Львівського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи», к. і. н., доцент. 

Кононов Ілля Федорович, завідувач кафедри філософії та 

соціології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», д. соц. н., к. філос. н., професор. 

Кругляк Мирослава Іванівна, доцент кафедри філософії 

Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, кандидат філософських наук. 

Кузіна Ксенія Володимирівна, ст. наук. співробітник відділу 

історії державного терору радянської доби Інституту історії України 

НАН України, к. і. н., доцент. 

Куліков Олексій Андрійович, студент 3 курсу ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», спеціальність 

«Філософія» (Науковий керівник: Фесенко Андрій Миколайович, 

доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет», к. і. н., доцент). 

Кундеревич Олена Вікторівна, доцент кафедри філософії 

Київського національного університету культури і мистецтв, к. філос. 

н., доцент. 

Лімонченко Віра Володимирівна, професор кафедри 

філософії ім. проф. В. Г. Скотного Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка, д. філос. н., професор. 

Ліщинська Ольга Ігорівна, доцент кафедри теорії та історії 

культури Львівського національного університету ім. Івана Франка, к. 

філос. н., доцент. 

Липка Ольга Романівна, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, к. 

філос н., доцент. 

Макарова Алла Олександрівна, докторант кафедри філософії 

та політології Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка й асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» к. філос. н., доцент. 

Мельник Людмила Миколаївна, завідувач кафедри 

теоретико-правових та соцільно-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського національного аграрного університету, к. політ. н., 

доцент. 

Морозов Андрій Юрійович, професор кафедри філософських 

та соціальних наук Київського національного торговельно-

економічного, д. філос. н., доцент. 
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Молчанова Ніна Іванівна, викладач суспільних дисциплін, 

спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму. 

Нікульчев Микола Олександрович, завідувач кафедри 

філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», д. 

богосл. н., к. філос. н., професор. 

Пархоменко Марина Миколаївна, доцент кафедри історії та 

права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», к. ю. н.; 

Бородачова Анастасія Ігорівна, студентка факультету машинобудува

ння, екології та хімічних технологій ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет». 

Половін Сергій Миколайович, старший викладач кафедри 

мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет». 

Процик Олександр Вячеславович, студент 1 курсу ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», спеціальність 

«Гірництво»; Сервачак Олена Вікторівна, доцент кафедри історії та 

права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», к. 

псих. н. 

Романій Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри 

історії та права ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет». 

Сафонік Лідія Миколаївна, доцент кафедри філософії 

Львівського національного університету ім. Івана Франка, д. філос. н., 

доцент 

Смирнова Марія Сергіївна, завідувач кафедри теорії та 

практики перекладу Маріупольського державного університету, к. 

філол. н., доцент. 

Тимчук Володимир Юрійович, заступник начальника штабу 

БРАГ ЗС Укріїни, ст. викл. Національної академії сухопутних військ ім. 

гетьмана Петра Сагайдачного, к. т. н., с. н. с. 

Титаренко Оксана Олексіївна, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС 

України, к. і. н., доцент. 

Федоренко Валерія Володимирівна, молодший науковий 

співробітник КЗ «Покровський історичний музей», бакалавр філософії. 

Фесенко Андрій Миколайович, доцент кафедри філософії 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», к. і. н., 

доцент. 

Хорошавіна Софія Андріївна, студентка 4 курсу ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», спеціальність 

«Філософія» (Науковий керівник: Дяченко Наталія Іванівна, доцент 

кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет», к. і. н., доцент). 
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Хрімлі Патріка Євгенівна, старший викладач кафедри 

філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 

Чікарькова Марія Юріївна, професор кафедри культурології, 

релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету 

ім. Юрія Федьковича, д. філос. н., професор. 

Шпетна Світлана Анатоліївна, доцент кафедри світової 

літератури та російського мовознавства ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», к. пед. н., доцент. 

Юсубова Лейла Яківна, студентка 2 курсу ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», спеціальність «Галузеве 

машинобудування» (Науковий керівник: Фесенко Андрій 

Миколайович, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», к. і. н., доцент. Сервачак Олена 

Вікторівна, доцент кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», к. псих. н.). 

Якубовська Марія Степанівна, доцент кафедри 

інформаційної, бібліотечної та книжкової справи УАД, к. філол. н., 

доцент; Стахів Марія Олексіївна, доцент кафедри початкової та 

дошкільної освіти Львівського національного університету ім. Івана 

Франка, к. пед. н., доцент. 



 

 

Наукове видання 
 

 

Феномен української інтелігенції в контексті 

глобальних трансформацій 
(до 100-річчя заснування  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») 
 

Матеріали 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 
 

Матеріали друкуються зі збереженням 

оригінального авторського стилю з готових оригінал-макетів 

українською, англійською та російською мовами 
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