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УДК 378.016: [37:1] (07) 

ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА 

Стаття є своєрідною пропедевтикою до аналізу 
структурно-функціональної взаємозалежності феноменів освіти, 
духовності та моральності у філософській свідомості. Ці 
феномени досліджуються як невід'ємні елементи духовної і 
філософської діяльності людини. Розглядаються окремі питання 
сучасної освіти, необхідність аналізу яких обумовлена соціальною 
потребою виховання молодих людей, здатних приймати 
оптимальні рішення в постійно мінливих соціально-економічних 
умовах. Аналізується залежність вирішення соціально-економічних 
завдань від якості наданих освітніх послуг, що диктує 
необхідність розгляду завдань, що стоять перед інститутом 
освіти і умови для їх вирішення. 

Ключові слова: освіта, соціальний інститут, філософська 
свідомість, духовність, мораль, інституалізація, гуманізація, 
суспільство.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА 
Статья является своеобразной пропедевтикой к анализу 

структурно-функциональной взаимозависимости феноменов 
образования, духовности и нравственности в философском 
сознании. Эти феномены исследуются как неотъемлемые 
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элементы духовной и философской деятельности человека. 
Рассматриваются отдельные вопросы современного 
образования, необходимость анализа которых обусловлена 
социальной потребностью воспитания молодых людей, способных 
принимать оптимальные решения в постоянно меняющихся 
социально-экономических условиях. Анализируется зависимость 
решения социально-экономических задач от качества 
предоставляемых образовательных услуг, что диктует 
необходимость рассмотрения задач, стоящих перед институтом 
образования и условия для их решения. 

Ключевые слова: образование, социальный институт, 
философское сознание, духовность, мораль, институализация, 
гуманизация, общество. 

Zagorodniuk V.  
Phd Professor, Senior Research Fellow Department of Religious 

Philosophy Institute. G. S. Skovoroda National Academy of Sciences of 
Ukraine 

Yemelyanenko H. 
PhD, Associate Professor, department of philosophy and social and 
political and legal sciences, Donbass State Pedagogical University 

EDUCATION AS A SOCIAL INSTITUTION OF SOCIETY 
The article is kind of propaedeutics to the analysis of structural and 

functional interdependence of the phenomena of education, spirituality 
and morality in the philosophical mind. These phenomena are 
investigated as integral elements of spiritual and philosophical human 
activity. Addresses selected issues of modern education, which is 
caused by the need to analyze social need of educating young people 
who can make the best decisions in an ever-changing socio-economic 
conditions. The dependence of the solution of socio-economic problems 
of the quality of educational services that dictates the need to consider 
the challenges facing the Institute of Education and the conditions for 
their solutions. 

Key words: education, social institution, philosophical 
consciousness, spirituality, morality, institutionalization, humane, society. 

Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство 
поряд з неухильним зростанням всесвітнього поступу новітньої 
технології створило і низку гострих суперечностей. Однією з них є 
релятивізація освіти, її подальше нівелювання у просторі фінансово-
монополістичних, репресивно-державницьких, політичних та 
ідеологічних інтересів. Поруч з трагічною історією минулого століття 
з пануванням його тоталітарних, репресивних режимів, масовим 
насильством і загибеллю багатьох мільйонів людей, очевидною 
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можливістю термоядерної або ж екологічної катастрофи існує і 
очевидна необхідність іще раз повернутися до перегляду наших 
власних можливостей у відновленні філософських, гуманістичних, 
морально-етичних принципів буття. Одним з об’єктів такого 
перегляду сьогодні і є освіта та філософія освіти, їх моральний і 
духовний зміст, оскільки саме вони історично на протязі довгого часу 
виконували роль гуманізуючої форми світогляду й містили ціннісні 
орієнтації, що відтворювали реально гуманістичний філософсько-
освітній й морально-етичний зміст людського буття. У даному 
випадку мова йде про те, а чи можуть освіта та філософія освіти і 
надалі виконувати функцію забезпечення духовних вимірів існування 
людської істоти в новому суспільстві, чи здатні вони зберігати відомі, 
безумовні загальнолюдські цінності й указувати людству «шлях 
порятунку людської істоти, збереження її душі й духовного начала». І 
така постановка проблеми має свої історичні і методологічні 
передпозиції. Адже головна ідея освіти у її сучасному розумінні – 
ідея абсолютної цінності людського життя у багатьох її історичних 
виявах синхронізується з головною ідеєю філософії – ідеєю 
необхідності збереження, підвищення й поклоніння абсолютному 
моральному ідеалу, ідеї існування вищого, абсолютного буття, 
розумного, морального і творчого начала світу.  

Освіта як соціальний інститут у своїй сутності «є засобом 
задоволення глибинної, “екзистенціальної” потреби людини в існуванні 
розумного і морального начала світу. Тому метою і завданням цієї 
статті є аналіз взаємовідношення поміж трьома складовими 
свідомості: феноменом освіти, духовності, моральності та їхнього 
впливу на формування, становлення та функціонування цієї 
свідомості. «Феномен освіти - вважає Б.С.Гершунский - є єдиним і 
загальним для всієї людської цивілізації» [3, с.184]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо проблемами 
освіти і духовності та аналізом «присутності» цих феноменів у 
філософській свідомості доволі плідно й давно займалися провідні 
вітчизняні філософи та педагоги (серед робіт найбільш знаних 
дослідників, на нашу думку, у даному випадку слід виокремити праці 
В.П.Андрущенко, О.О.Базалук, Н.Ф.Юхименко, та інших учених), то 
аналізом феномену освіти у філософській свідомості лише у самий 
останній час почали займатися дослідники кафедри філософії, 
соціально-політичних і правових наук Донбаського державного 
педагогічного університету: Мозговий Л.І., Абизова Л.В., Скиртач 
В.М., Алієва О.Г., Дьяковська Г.О., Творіна О.Л., та інші 
співробітники кафедри. 
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Виклад основного матеріалу. Філософія з самого початку 
виникнення прагнула не тільки осмислити існуючі системи освіти, а й 
сформулювати нові цінності та ідеали освіти. Саме у цьому зв'язку 
необхідно згадати імена Платона, Аристотеля, Ж.Ж.Руссо, яким 
людство зобов'язане усвідомленням культурної та історичної 
цінності освіти. 

Проблема освіти завжди займала важливе місце в 
філософських концепціях, але виділення філософії освіти в якості 
особливого дослідницького напрямку почалося в XX ст., в 
англомовних країнах, а саме в США. У 40-х роках Колумбійського 
університету створюється товариство, метою якого було 
дослідження філософських проблем освіти, та створення 
навчальних програм з цієї дисципліни. «Філософія, з'єднавшись з 
освітою, буде здатна надихнути юних і стимулювати ефективні та 
здорові методи їх навчання, тобто вона прищепить віру, яка надихне 
педагогів і вчених на пошуки "правильних" видів освітньої практики» 
[3, с.137]. 

Німецька філософія XIX ст. в особі І. Канта, Ф. Шлейермахера, 
А.Гумбольдта висунула ідею гуманістичної освіти особистості, 
запропонувала шляхи реформування системи шкільної і 
університетської освіти, філософи не тільки розмірковували про 
проблеми освіти, але й намагалися створити проекти нових освітніх 
інститутів. Інакше, в цьому відношенні, мислив Г.В.Ф. Гегель, 
зробивши значний внесок в осмисленні сутності і значенні освіти в 
житті кожної людини. Зацікавленість гегелівських досліджень в 
області філософії освіти обумовлені і його систематичним баченням 
історичного процесу, в порівнянні з суперечливим розвитком 
діяльності навчання та виховання. 

Аналізуючи ідеї Г. В. Ф. Гегеля, можна зазначити, що вони 
нерозривно пов'язані з загальними концептуальними положеннями 
його філософської системи та діалектичним методом, і полягають в 
активному освітньому розвитку. В основі його вчення про освіту, під 
яким він розумів усвідомлення людиною загальності свого існування, 
лежить принцип розрізнення теоретичного і практичного духу. У 
теоретичному дусі переважає прагнення до знання і пізнання, він 
покликаний виправляти однобічність свідомості, що відноситься до 
об'єктів, як до безпосередньо сущих, але не як до суб'єктивних і 
загальних. Практичний же дух завжди виходить зі своїх інтересів і 
цілей, він починається з суб'єктивних визначень і прагне 
перетворити їх на щось об’єктивне. Як теоретичний, так і практичний 
«духовний розвиток» Гегеля взаємно доповнюють один одного, 
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породжуючи те, в чому зазвичай виражається розумність 
об'єктивного і суб'єктивного, окремого і загального. 

На противагу різним філософським засобам буття, 
теоретичний та практичний дух, інколи замінюють поняттями 
інтелектуальної і моральної освіти. Отже, теоретична чи 
інтелектуальна освіта, надає людині можливість оволодіти 
різноманітними знаннями, дозволяє зробити перехід від окремого 
знання до загального. Практична чи моральна освіта, ставить перед 
людиною завдання, знання міри задоволення своїх потреб і потягів, 
а також міри співвідношення індивідуального і суспільного в своїй 
професійній діяльності. Теоретична (інтелектуальна) і практична 
(моральна) освіта, теоретичний і практичний дух, пов'язанні між 
собою, та не завжди перебувають у рівновазі, тому що різноманітні 
соціально-наукові процеси то посилюють, то послабляють їх 
значення. 

Г.В.Ф. Гегель бачить освіту в нерозривній єдності процесів 
навчання і виховання. В філософсько-освітній теорії, особливу увагу 
він приділяє питанню «динамічної» освіти у розвитку людини, де 
мета освіти полягає у формуванні духу людини, підкреслюючи 
значення її розвитку у навчанні і вихованні. Дух - кінцева стадія 
саморозвитку Абсолютної Ідеї, яка досягає свого для-себе-буття, 
усвідомленого буття, тільки в людині Абсолютна Ідея досягає цього 
пункту, Гегель безумовно не є містиком, він не визнає істоти, 
позамежного світу, яка володіє свідомістю, має волю, розум. Отже, 
духовне життя реалізується тільки в людині. Підкреслюючи духовну 
характеристику життєдіяльності людини, він підкреслює, що людина 
продовжує залишатися біологічною істотою. Гегель розглядає 
людину одночасно як діяльну, соціальну істоту в її історичному бутті. 
У ролі соціальної та історичної істоти, людина володіючи свідомістю, 
своєю діяльністю творить другу природу, та за допомогою цієї 
діяльності вона стверджує свою свободу, як незалежність від чогось 
іншого. Він це пояснює тим, що духовний зміст освіти зміцнює 
людську душу і створює їй опору в житті, сприяє розвитку 
самоконтролю, розсудливості та багатьом корисним властивостям. 
Саме духовність в освіті перетворює особистість в самостійну 
цінність.  

Піднесення освіти Гегелем до Абсолютного духу, є одночасно і 
його рух до свободи, бо свобода є субстанція духу. Освічена людина 
не задовольняється чимось туманним, непевним, вона розуміє 
дійсність через знання, а неосвіченій особі, потрібно докласти 
чимало зусиль, щоб дотримуватися у своїх думках і діях визначеної 
лінії. «Освічена людина - це, перш за все, людина, підготовлена до 
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подальшого збагачення та розвитку свого освітнього потенціалу. 
Освіченість забезпечує людині певні стартові можливості. Соціальна 
справедливість вимагає, щоб ці можливості були рівними для всіх 
людей, незалежно від їх індивідуальних відмінностей» [3, с.167]. 

Освіта природно спрямована на народження розумної, 
духовної істоти, цей процес формування себе в ході освіти, являє 
ряд заперечень колишнього з частковим утриманням позитивних 
моментів. Думка про те, що освіта є важкою боротьбою людини з 
самою собою, являється, мабуть, однією з найвидатніших 
філософсько-освітніх ідей в історії, яка виразно прозвучала у Гегеля. 
Освіту не можна представити цілком як активність тільки 
суспільства, держави, школи, педагога, її не буде, якщо не має 
зустрічного руху з боку об'єктів навчання і виховання, та не буде 
прагнення до подолання труднощів, з якими вони зустрічаються в 
цих процесах. «Людина є соціальною істотою, яка живе і діє в 
суспільстві. Рівень розвитку суспільства, всі соціальні катаклізми, які 
відбуваються в ньому, позначаються на кожному члені суспільства, 
на його долі. З давніх давен мудреці і філософи мріяли про 
створення такого суспільства, в якому б не було соціальних протиріч 
і існувала соціальна гармонія» [4, с.3]. 

Орієнтація освіти на загальне, дає змогу виступити з 
абсолютно неприйнятною для сучасної педагогіки думкою про те, що 
не повинно бути ніяких відмінностей у підходах до виховання людей. 
Своєрідності людини, не слід надавати надто великого значення, 
наставник повинен дбайливо погоджуватися з індивідуальністю 
кожного зі своїх вихованців, вивчати і намагатися розвивати їх 
окремо. Педагоги повинні спостерігати, щоб вихованці відвикали від 
своєї оригінальності, та виконували встановлені правила і 
засвоювали результати загальної освіти. Неважко тут побачити 
намагання Гегеля до виховання дисципліни, сенс якої зламати 
свавілля вихованця, ліквідувати у нього все чисто природне і 
чуттєве. Разом з тим, він вважає, що у вихованні не можна обійтися 
добротою, втім немає прямих висловлювань і про використання 
фізичного насильства в педагогічній діяльності.  

Саме такий напрямок душі до дисципліни, за Гегелем, складає 
справжнє виховання. Все це необхідно для того, щоб зробити 
людину самостійною істотою. Коли людина навчається покори, 
знімається її залежність від почуттів, схильностей і бажань. Якщо не 
виховувати у людині почуття підпорядкування, то буде розвивається 
нескромність і зухвалість. Гегель виступає проти того, щоб в процесі 
виховання залишати індивіда в сфері його суб'єктивності, за 
допомогою виховання потрібно надати людині форму 
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всезагальності, об'єктивувати її в державі, інакше кажучи, виховання 
має злити воєдино особисте і державне. Такий його погляд був 
навіяний глибокою повагою до культури Стародавньої Греції, де 
злиття особистого і полісного проявилося достатньо яскраво. Саме 
тому і вивчення античної культури, згідно Гегелю є найважливішим 
засобом, на якому має будуватися гуманітарна освіта людини. Ідеї 
Гегеля є актуальними і сприяють поглибленню наукових знань в 
філософській науці та педагогічно-виховній практиці.  

Освіта покликана передавати від покоління до покоління 
цінності культури, однак ці цінності змінюються, тому і зміст освіти 
постійно зазнає змін. Якщо в древніх Афінах головна увага 
приділялася мистецтву, то у Давньому Римі головне місце посідала 
підготовка воєначальників і державатворців. У середні віки, в Європі, 
освіта концентрувалася на засвоєнні християнського вчення, у 
період Ренесансу знову спостерігався інтерес до літератури і 
мистецтва. У сучасному суспільстві акцент робиться на вивченні 
природничих дисциплін, а також велику увагу приділяють розвитку 
особистості, тобто гуманізації освіти. 

Як і будь яка система, освітня система є надзвичайно 
важливим соціальним інститутом. Термін «соціальний інститут», 
застосовується разом з поняттям соціальної ролі і соціальної групи, 
це сукупність правил, зв’язків та соціальних норм, що пов’язані з 
певним соціальним контекстом, який може допомогти реалізації 
найважливіших соціальних функцій, соціальний інститут об'єднує 
найважливіші суспільні цінності, та процедури, задовольняючи 
потреби суспільства. 

Чимало дослідників проводять межу між соціальним 
інститутом, та соціальною групою лише у кількісному вимірюванні, 
бо саме соціальним групам властиві певні групові моделі поведінки, 
де група – є сукупністю індивідів, а інститут – є системою соціальних 
зв’язків і соціальних норм. У цьому випадку, соціальні інститути є 
стійкими моделями поведінки людей і їх соціальних організацій у 
певній сфері діяльності, водночас це поняття застосовується у 
багатьох значеннях стосовно сім'ї, держави, права, політики тощо. 

Якщо розглядати ззовні соціальний інститут, то він виглядає як 
сукупність установ представлених матеріальними засобами, які 
здійснюють конкретну соціальну функцію. Інакше розуміється 
внутрішня сторона соціального інституту, яка складається з норм, 
цінностей, та доцільно орієнтованих стандартів поведінки в певних 
ситуаціях людини. «Наприклад, якщо юстиція (як соціальний 
інститут) зовнішньо може бути охарактеризована як сукупність осіб, 
установ і матеріальних засобів, що здійснюють правосуддя, то з 
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погляду змісту – це сукупність стандартизованих взірців поведінки 
вповноважених осіб, які забезпечують цю соціальну функцію. Вказані 
стандарти поведінки реалізуються в певних соціальних ролях, 
характерних для системи юстиції (суддя, прокурор, адвокат і т. ін.) 
[4, с.59]. 

У досить поширеному сучасному розумінні соціальний інститут, 
представляє собою більш широку освіту, ніж організація. З огляду на 
це йому властиві основні ознаки, такі як, історичність, тобто 
стабільність у просторі та часі; специфічність інституціональної 
поведінки, що реалізує взаємозалежність індивідів цілісною 
системою взаємодії; обов'язковість норм і вимог цієї 
інституалізованої форми діяльності для більшості представників 
даного роду. 

Разом з тим, саме через типи потреб суспільства, виникають 
різні типи соціальних інститутів: економічні, що займаються 
виробництвом, обміном і розподілом матеріальних благ і послуг 
(власність, кошти, банки, господарчі об'єднання різного типу); 
політичні, одночасно пов'язані зі встановленням, підтримкою і 
виконанням влади (держава, політичні партії, прокуратура, 
парламентаризм); культурні, що створені задля зміцнення культури, 
соціалізації молодого покоління (освіта, наука, мистецтво); релігійні, 
що задовольняють духовні потреби індивідів; інститут шлюбу й сім'ї. 

Крім того, до соціального інституту, входять функції 
закріплення та відтворення суспільних відносин у певній галузі, 
інтеграції, згуртування суспільства, регулювання, соціального 
контролю та ін.  

Важливо підкреслити, що інституалізація, представляє собою 
процес надання різним типам соціальної діяльності форми 
соціальних інститутів, це процес упорядкування, формалізації і 
стандартизації соціальних зв'язків. Він включає у себе, декілька 
моментів виникнення певних суспільних потреб у нових типах 
соціальної діяльності і відповідних до них соціально-економічних, та 
політичних умов; розвитку необхідних організаційних структур, 
пов'язаних з соціальними нормами, та регуляторів поведінки, 
інтерналізація індивідами нових соціальних норм і цінностей, 
формування на їх основі системи потреб особистості, ціннісних 
орієнтацій і сподівань. 

Висновки. В сучасній науковій літературі чітко визначаються 
основні тенденції оновлення освіти на рубежі XX століття: 
демократизація всієї системи навчання й виховання; підвищення 
значущості фундаментальних компонентів освіти; гуманізація та 
гуманітаризація освіти, використання новітніх технологій навчання; 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

12 

інтеграція різних форм і систем освіти, як на національному, так і на 
світовому рівнях. 

Таким чином, головною ідеєю реформування є розбудова 
освіти на засадах принципу безперервності, що передбачає постійне 
поповнення знань людини, та її духовного вдосконалення протягом 
усього життя.  

Саме освітнє, духовне, культурне, моральне – це скрижалі 
філософської свідомості. Скрижалі, які у певному співвідношенні 
визначають її архітектоніку та функціональну діяльність. Тому 
дослідження цих «складових» філософії, й потребує свого 
подальшого продовження у найрізноманітніших аспектах.  
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SEARCH FOR BEING THROUGH COMPLETENESS OF 
QUESTIONING: THE IMMENSITY OF HIS OWN "I" 

Traced the relationship between the philosophical and artistic being 
disclosure categories, covering, or crises, or in the social and individual 
consciousness. 

Research the category of being, for Heidegger, shall in 
consequence of an rozimknenosti its content, inconsistency and inability 
to withdraw beyond the philosophical discourse a number of problems 
that meet individual sciences: psychology, Political Science, sociology. 
Because even ontology category of being attracted to the level 
necessary perspective of society and the individual, object and subject. It 
seems there is no way to fully bring together philosophical and artistic 
picture of the universe, but komparatyvnist becomes necessary when the 
task is to identify the nature of thinking individual. Thus, in the plane of 
one-dimensionality can not accept work "Being and Time" Martin 
Heidegger. Following the philosopher we pass through a number of 
concepts in order to understand what are behind the events of his own 
life those who were behind the impression of the events of World War II 
that led to the tragic world view and direct horror. This horror as hail-
questioning leads to a departure from fully understood definitions and 
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generates discourse that distinguishes the most intense artistic concept 
of fin de siecle era and introduces the changing moods and impressions 
for artistic confession postmodern era. 

Keywords: questioning, being philosophical and artistic 
consciousness, either-or (aut-aut). 

Постановка проблеми. Падіння в світ, за Ґайдеггером, 
передбачає “розчинення в бутті один-з-одним” [6,175], яке, проте, 
залишається “двозначним”. Ця двозначність, згідно загальному 
розумінню, окрім спроб інтерпретації самою людиною свого 
становища, ще й постійно корегується дійсністю, самою буттєвою 
хвилею, що може зламати будь-які передбачування й залишити 
людину перед самим незбагненним, сповненим страху та зневіри й 
нерозв'язних протиріч-запитувань: або-або. Ситуації або-або 
розглядаються Карлом Ясперсом в контексті “діалектичних рухів” 
самого “духу”: “оскільки життя — це рух і все одночасно є тут і не є 
тут, то суть життя духу полягає в тому, щоб ніколи не бути у стані 
спокою, ніколи не бути готовим, а бути шляхом до того, щоб 
реалізувати свої якості” [6,303]. Здається, багато у чому Ясперс дає 
поштовх думкам Ґайдеггера, це відчувається й коли філософське 
світорозуміння підіймається над окремими сферами буття: 
політикою, економікою. - з тим, щоб виявити окреме Я: “Становлення 
“Самості” - це постійне подолання самого себе, а духовна, 
найвільніша “Я” - це одночасно самознищення” [305]. Отже, 
загальний методологічний підхід стосовно дослідження категорії 
буття як того, що знаходиться в невпинному становленні, дає 
можливість розглянути й ситуації зламів-падінь у розвитку 
суспільства та особистості, де здатність до рефлексії не спроможна 
дати відповіді на гострі запитування, що стосуються основ буття. 

Метою дослідження стало проведення паралелей між 
філософським та мистецьким сприйняттям світу, яке вже з часів 
античності нерідко сходилося у видатних особах, у нашому випадку 
до думок філософів ми приєднуємо творчість Олександра Скрябіна. 

Результати дослідження. Дослідження категорії буття, за 
Гайдеггером, набуває розімкненості у наслідку надзвичайної її 
змістовності, суперечливості й неможливості вивести за межі 
філософського дискурсу низку проблем, що відповідають окремим 
наукам: психології, поліітології, соціології. Оскільки навіть онтологія 
категорії буття залучає до рівня необхідних проблематику соціуму та 
окремої людини, об'єкта та суб'єкта: “Екзистенція має на увазі вміння 
бути — але також власне. Доки екзистенційна структура власної 
здібності бути не ввібрана в ідею екзистенції, наперед-баченню, що 
керує екзистенційною інтерпретацією, недістає вихідності” [ 6,233]. 
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Потреба інтерпретації категорії буття саме як екзистенційного 
аналізу змушує крім того розглядати цілісну присутність “сущого від  
його “початку” до його “кінця” [6 ,233]. “Досвід смерті інших” все ж не 
є цілісним усвідомленням буття, оскільки залишаються запитання: 
що буде зі мною?  Що буде з нами? 

Для Гайдеггера “заступання в смерть в сутнісному 
взаємозв'язку з засвідченою власною здатністю бути” означає  
“власну здатність бути самим собою”  [6,267]. Але залишається 
“спосіб буття”, коли відбувається “повернення себе назад з людей”, 
тобто йдеться про “надолуження вибору” “власного буття-самістю”. 
Власна здатність бути, що поєднує напругу буття з усвідомленням 
неминучості смерті, пробуджує рішучість у виборі власного 
життєвого шляху. “The courage to  be” - мужність жити — один з 
постулатів екзистенціалістів стосовно кожної людини спирається на 
“голос совісті” й “провину”. 

Голос сприймається як “давання-розуміти”. В оклиці, за 
Гайдеггером, “лежить момент удару, раптового потрясіння. Зовуть з 
далі в даль. Окликом задітий, кого хочуть повернути назад” [6, 271].  

По-своєму трактує цей оклик і голос інший представник 
екзистенціалізму, Карл Ясперс: “Якщо її, — людину — О.Г. — 
запитують, то вона запитує саму себе, чому, як вона дійшла до 
цього, і вона знову й знову відповідає аналогічним чином:  

Вона посилається на почуття, інстинкт, раптову думку...вона 
вимагає, щоб серце було компасом у нескінченних можливостях 
шляхів, і вірить, що воно правильно веде його у ту нескінченну 
пітьму незнаного майбутнього” [8, 307]. Говорячи про емпіричних 
філософів, К.Ясперс додає: “вони апелюють до чогось 
непередаваного, що стоїть по той бік раціо і всетаки визначає його: 

 Сократ як щось останнє δαίμονίον, божественний голос у 
ньому, що відраджував стримував забороняв (у Ксенофана він 
зображується як персональна божественність, у Платона — більше 
ніж внутрішній голос). Характерно, що цей голос тільки забороняє... 
Гегель у своєму вченні говорить про суб'єктивний дух генія  ” [8, 307]. 

І Гайдеггер, і Ясперс говорять про совість. Ясперс посилається 
на Кіркегора, для якого вона “водночас є індивідуальним і 
загальним” [8 , 308]. Гайдеггер розглядає “оклик совісті”, проте, 
“совість говорить єдино й незмінно в модусі мовчання” [6, 273]; 
“совість викликає самість присутності з загубленості в людях”. Для 
Гайдеггера присутність розімкнена, вона біжить від покинутості, “від 
того, що не-по-собі, яким в своїй основі обумовлене одиноке буття-в-
світі” [6, 276]. “Совість виявляє себе як оклик піклування: той, хто 
кличе, - це присутність, яка жахається в покинутості (вже-буття-в...) 
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за свою здатність бути...” [6, 277]. Гайдеггер спростовує наявність 
“всезагальної”, або “світової совісті”, оскільки совість “завжди моя”, 
вона звернена до “моєї здатності бути” [6, 278]. 

Заслуговує на увагу теза Тейяра де Шардена про здатність 
людини пізнавати саму себе завдяки рефлексії: “рефлексія — це 
набута свідомістю здатність зосередитись на самому собі і оволодіти 
самим собою як предметом, що має своєю специфічною стійкістю і 
своїм специфічним значенням, - здатність вже не просто пізнавати, а 
пізнавати самого себе” [5, 30]. Для французького вченого важливою 
є теза про “конвергенцію духа”, що дає змогу кожній людині досягти 
індивідуалізації, яка не є запереченням колективного потоку 
рефлексії,  бо “першою людиною” є може бути тільки безліч людей, і 
її юність нараховує тисячі й тисячі років” [5, 35]. 

Тейяр де Шарден, хоча й не визнаний Ватиканом за істиного 
представника католицької віри, все ж належить до тих, хто не 
пориває з Богом в пошуках гармонії світорозуміння та Всесвіту,  яку 
відтворює високе мистецтво від бароко до наших днів. Так, музиці 
І.С.Баха притаманна, за словами Е. Курта, «велич цілісного 
світосприйняття».  Безумовно, має рацію Альберт Швейцер, коли 
говорить про те, що «релігія Баха…перетворює його життя. 
Існування, яке зовні здається нам боротьбою, ворожнечею, 
засмученням, насправді було осяяно спокоєм і радістю» [8, с.123]. 

У вимірах близьких до розуміння динаміки розгортання картини 
Всесвіту у де Шардена мислить і О.Скрябін. Недарма О.Ф.Лосєв 
пише , що Скрябін − «апологет світового, великого, космічного, 
універсального; його горизонт охоплює і окрему людину з усіма 
деталями  її життя і усіх людей з їх всесвітньо-історичним буттям, і 
весь Всесвіт і саме божество. Перед очима скрябінської філософії 
проходить одне велике, у якому всі і різні види буття і вся його 
історія. Це найнапруженіших розмірів універсалізм. Проте у ньому 
немає нічого абстрактно-узагальнюючого, відокремлено-зведеного в 
одне родове….Це − містичний універсалізм….Скрябіну органічно 
притаманне бачення всесвіту у процесі, у тяжкій, суцільній 
історичності. Він нескінченно далекий від минулих форм 
споглядального мистецтва…І Скрябін знає ім’я сили цієї 
історичності. Ім’я їй − еротичний екстаз та безумство. Всесвіт 
історичний і жадає. Ерос − його прихована причина…Філософія 
Скрябіна є філософія містерії» [178, с.257−258]. 

Здається, немає можливості у повній мірі звести воєдино 
філософську та художню картини Всесвіту, але компаративність 
стає  необхідною, коли завданням стає виявлення сутності мислення 
окремої особистості. Так, неможливо в площині одновимірності 
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сприймати працю “Буття та час” Мартіна Ґайдеггера. Слідуючи за 
філософом ми проходимо крізь низку понять для того, щоб збагнути, 
що за ними стоять події власного життя тих, у кого позаду були 
враження від подій світової війни, які зумовили трагічність 
світорозуміння і безпосередньо жах. Цей жах як  оклик-запитування 
зумовлює відхід від зрозумілих до кінця визначень і породжує 
дискурс, що вирізняє найбільш напружені художні концепції доби fin 
de siecle і вводить у мінливі за настроями та враженнями художні 
сповіді доби постмодерну. 

“З розробкою рішучості як мовчазного, готового до жаху 
кидання себе на саме власне своє буття винуватим розшуки 
виявляються здатними окреслити онтологічний  сенс шуканої 
власної здатності-бути-цілим” [6, 301]. З недомовленостей, 
недооформленості думки зростає концепція Ґайдеггера, проте, 
методологія і вся будова “Буття та час” вражають ясністю та 
переконливістю.  Дозволимо собі знову нагадати про Скрябіна, 
форма музичних творів якого залишилася бездоганною і ясною, 
поверх якої розгорталисмя хвилі неприборкуваної музичної думки, 
що огортала Всесвіт, узятий “у тяжкій, суцільній історичності”. Ось як 
у Ґайдеггера: “Визначення історичність розташовується до того, що 
іменують історією (світоісторичною подією). Історичність передбачає 
буттєву будову “подію” присутності як такої, на основі якого вперше 
можливо дещо подібне “світової історії” і історичної належності до 
світової історії... Ця стихійна історична присутність може залишатися 
йому самому таємницею” [6, 19-20].  

Обидва і Лосєв, і Ґайдеггер, а до них ще незалежно Скрябін,  
розглядають проблему буття кожен у своїх площинах і досягають 
неабиякої вагомості висновків. У Ґайдеггера вони такі: “Воля-мати-
совість, визначенна яке  буття до смерті, ... не означає ніякого 
відсторонення, що біжить від світу, але вводить без ілюзій в 
рішучисть “вчинка”. Заступаюча рішучість не виростає і зі 
здіймаючогося над екзистенцією та її можливостями “ідеалістичного” 
запитування, але з трезвого розуміння фактичних 
основоможливостей присутності. З трезвим жахом, що ставить 
перед одинокою здатністю бути, сходиться кріпка радість від цієї 
можливості. У ній присутність позбавляється від цікавих 
“непередбачуваностей”, які клопітка допитливість влаштовує собі 
перш за все з і світових подій” [6,310].  

У Скрябіна в його філософсько-поетичних програмах до його 
творів знаходимо багато подібних думок, які свідчать про те, що в 
духовній культурі початку минулого століття започатковується тип 
мислення єдиний для різних сфер творчості. “ця Безодня, що 
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танцює, є вічна насолода і страждання…О. життя, о творчій порив, 
хотіння, що все створює: ти все, ти блаженство скорботи 
(страждання), як і блаженство радості, і я однаково люблю вас. Ти 
океан пристрастей, то бурхливий, то спокійний. Я люблю твої 
стогони, люблю твої радості (не люблю тільки відчаю)» (цит. за: [3, 
с.172]). 

Космізм світовідчуття поєднує духовні колізії воєдино, 
породжуючи космічне ego й відчуття перетворень. По-своєму 
передав це в своїй роботі “Феномен людини” Тейяр де Шарден:  
“велике сом'яття, яке охопило Захід від часів Революції, має більш 
глибоку і більш благородну причину, аніж труднощі світу, що шукає 
втрачену минулу рівновагу. Кораблекрушіння? О, ні! Але сильне 
хвилювання невідомого моря, у яке ми тільки що ввійшли...ми 
переживаємо період зміни ери. Ера промисловості. Ера нафти, 
електрики і атома. Ера крупних колективів и науки...Майбутнє дасть 
більш підходящу назву тій ері, в яку ми вступаємо. Термін не грає 
ролі. Напроти, має значення те, що ми маємо можливість сказати, 
що ціною наших поневірянь у нас самих і навкруги нас робиться ще 
один, рішучіший крок життя...Вдача і честь нашого короткого 
існування полягає у його співпаданні з перетвореннями ноосфери...В 
цих туманних і напружених зонах, де теперішнє зливається з 
майбутнім, у бурхливому морі ми обличчя до обличчя зіштовхуємось 
з усією величу феномена людина, величу, якої він до того не 
досягав” [5, 41]. 

У Тейяра де Шардена бачимо те саме екстатичне 
переживання історії, до якого йшли і втілювали в однаковій мірі як 
екзистенційну подію, що має свій власний топос по відношенню до 
смислового наповнення, і Ґайдеггер, і Скрябін. Причому йдеться 
саме про випромінюване світовідчуття як руху самого буття, 
відтворюваного у різних формах, Зокрема, філософського та 
музично-поетичного дискурсу. Так, саме криптограмою душі, тобто 
до кінця не виявленими стосовно змісту, який є розімкненою 
присутністю в духовному просторі, стають наративи у Гайдеггера та 
Скрябіна. 

Обидва прагнуть відтворити історію людського духу як 
екзистенційну подію в своєрідній віднайденій формі висловлювання. 
Ґайдеггер пише: “Історія означає далі, — (до того в висловлюванні 
була вже засвідчена спроба віднайти взаємозв'язок подій та впливів, 
що тягнуться від минулого, сьогодення та майбутнього, що 
передається також в своєрідньому характері висловлювання в 
творах Скрябіна), - ціле сущого, мінливого в часі, а саме — на 
відмінність від природи, що рівним чином рухається “в часі” - 
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перипетиї та долі людей, людських союзів та їх “культури”. Історія 
має на увазі тут не стільки спосіб буття, що видбувається, скільки 
сферу сущого, яка з причини сутнісної обумовленості людської 
екзистенції “духом” і “культурою” відрізняється від природи, хоча 
остання також певним чином належить до таким чином сприйнятої 
історії” [6, 378-379]. 

Стосовно скрябінського розуміння історії, стисненої у події, 
варто звернутися до думок, висвітлених завдяки зверненню ним до 
філософсько-поетичного дискурсу, що ставав невід'ємним від 
процесу формування музичних творів.  Скрябін ніс крізь життя і крізь 
творчість пристрасне бажання позбавитись від протиріч свідомості, 
аж доки ці протиріччя не споріднились між собою і не злились з 
константами самого буття: блаженством скорботи і блаженством 
радості, хаосом і безоднею і бажанням подолати їх, підійнявшись на 
крилах думки. У творчих осяяннях він долав буденність існування і 
переживав містерію оновлення, звертаючись до образу Прометея, 
прагнучи нести вогонь свого серця людям. «Люби людей, як життя, 
як своє життя, як твоє творіння», − залишив він у записах (цит. за: [4, 
5]). 

У 1904 році під час роботи над Третьою симфонією − вона ж 
«Божествена поема» - у нього вже визрівав задум містерії як злиття 
філософського та художнього дискурсів і  не тільки. Як пригадує 
Ю.Ф.Енгель, Скрябін стверджував: «Необхідне злиття усіх 
мистецтв…, але не таке театральне, як у Вагнера; мистецтво 
повинно поєднуватися з філософією і релігією в щось нероздільне − 
єдине…У мене є мрія створити таку містерію. Для неї необхідно 
побудувати особливий храм, − може бути, тут…а може бути, далеко 
звідси, в Індії. Але людство ще не готове для цього. Треба 
проповідувати йому, треба повести його по новим шляхам. Я і 
проповідую. Раз навіть з човна, − як Христос. У мене є тут гурток 
людей, котрі відмінно розуміють мене і підуть за мною. Особливо 
один, − рибалка» (цит. за: [3, 131]). 

Яка справжня безодня пролягає між спробами Скрябіна 
проповідувати словом і нести людям своє розуміння світу у 
величних здійснених задумах симфонічних творів. Так, саме музика 
відбиває всі або-або скрябінської думки і його духовних поневірянь 
та духовних прозрінь. До нас доходить негасиме світло 
божественної любові, яка поширюється на всіх. Може тому вона 
нездоланна, що її виборов у своїй душі той, хто не боявся відкритої 
сповіді у гріхопадіннях. 

Музика стала для Скрябіна сферою філософсько-мистецького 
осмислення історії людства та його культури, де завжди помітною 
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була творча особистість, що переживає духовну драму.  Так, 
духовна драма знайшла відображення майже у всіх творах 
композитора, вона піднялась на рівень космічних узагальнень,  і тут 
було подолано трагізм світовідчуття. Власне, Скрябін здійснює у 
своїх творах те, що провіщав у своїй «Божественній комедії» Данте, 
що він знайшов у ідейній спрямованості творів Бетховена, 
Чайковського, Танєєва. Як і його сучасники, Скрябін спирається на 
символи, прагне до синтезу мистецтв. Він шукає зв’язку між 
літературною програмою та ідейною спрямованістю музики і досягає 
ємності змісту, завдяки оновленню інтонацій, ритму, гармонії, 
оркестру. Як і Всесвіт, музика має бути у постійному становленні, 
має відтворювати томління, гру, політ думки. Вона має створити 
уявлення про космічний простір, викликаючи зоровий ефект.  

Як те не дивно, але творчі задуми композитора-мислителя 
постійно корегують з концептами та концепцією, аж до повного 
злиття у світі ейдосів з працею “Буття та час” Макса Ґайдеггера.   

“Скрябін любить зображувати стихії, він майстер музичного 
пейзажу і музичної фрески. «Безодня, що затанцьовується» 
(власний вислів композитора) − це багатоголосе звучання самого 
космосу, що приваблює сяйвом зірок і пестить мрії. Скрябін поєднав 
різні світоглядні моделі: античну та християнську, − своїм зором він 
охопив усю історію людства, створив новий світ ідей та образів. У 
сфері чисто інструментальної музики Скрябін досяг художніх 
узагальнень, які підняли його над епохою і нині у багатьох 
відношеннях скеровують творчі пошуки композиторів [1, 84-106]. 

Висновки. Отже, паралелі між філософським та чисто 
філософсько-поетичним світовідчуттям не випадковість. Вони 
засвідчуються наведеними прикладами і спробами співвіднести між 
собою безпосереднье розгортанням філософських та музиних 
задумів, що стосуються категорії буття. До них, паралелей, особливо 
потрібно бути готовими, якщо йдеться про спроби екзистенційного 
аналізу, до якого варто йти шляхом, що пройшли в своїх розмислах 
філософи та митці. Розглядаючи категорію буття, Мартін Ґайдеггер 
постійно ставить запитання. Запитування, як таке, є 
найхарактернішою ознакою тих музичних творів, де “доля стукає у 
двері”, де гине герой, де життя постає як постійний вибір або-або. В 
площинах суспільного буття окрема людина прагне віднайти 
гармонізовану спільність свідомостей, як того прагнула філософська 
та мистецька думка упродовж багатьох віків. 
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Статья посвящена определению места философских 
дискуссий 20-х – 40-х годов ХХ века в духовной жизни страны. 
Доказывается, что содержательная сторона дискуссий 
находится в подчинении ее организационно-иеологического 
аспекта. В тоталитарном обществе дискуссии стали 
механизмом выявления позиций, отличных от партийной линии, и 
как следствие – средством контроля над мыслящей 
интеллигенцией. 
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как обмен мнениями, мыслями, позициями есть нормальное 
состояние для философии. Вспомним сократовское «в споре 
рождается истина»! Публичное обсуждение философской проблемы 
в кругу профессионалов, в печати, на собрании заинтересованных 
лиц, дает возможность философу глубже проникнуть в суть 
проблемы, подобрать нужные аргументы, сконцентрироваться на 
защищаемом тезисе. Такие дискуссии перманентно продолжаются 
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на протяжении всей жизни мыслителя. Особое место среди них 
занимают философские дискуссии 20-х – 40-х годов прошлого века, 
организованные партийно-идеологической верхушкой для 
выяснения вопроса о месте философии и философа в советском 
обществе.  

В данной статье предпринимается попытка оценить место и 
роль философских дискуссий в духовной жизни советского 
общества.  

Уже в первые пореволюционные годы развернулась стихийная 
дискуссия относительно места философии в социалистическом 
обществе. В середине 20-х годов популярной была идея полного 
отрицания «старой» философии, подобно пролеткультовскому 
отрицанию «старой» культуры вообще. Так, в частности, 
большевистский ректор Петроградского университета С. Минин 
опубликовал статью «Философию за борт», в которой отмечал, что 
«подобно религии, философия враждебна пролетариату». В год 
смерти Ленина этот тезис развил И. Скворцов-Степанов, автор 
русского перевода «Капитала». По его мнению, настоящая 
философия есть не что иное, как совокупность достижений 
естественных наук, настоящему марксисту ничего другого и не 
нужно. Такая точка зрения, мало чем отличающаяся от 
позитивистского лозунга «каждая наука – сама себе философия», и 
сегодня популярна в среде технической интеллигенции, а тогда она 
была воспринята как призыв к действию. Сторонники 
«выбрасывания философии за борт» стали называться 
«механистами». К ним примкнули Аркадий Тимирязев, сын 
известного биолога, Любовь Аксельрод и некоторые другие.  

Большинство же профессиональных философов, не без 
оснований опасаясь за свои рабочие места, выступили против такой 
позиции, доказывая, что марксизм – тоже философия, и только 
овладев тонкостями диалектики, можно освоить учение К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Возглавил лагерь «диалектиков» видный марксистский 
философ А.М. Деборин (Иоффе), выпускник Бернского 
университета, ставленник В.И. Ленина, главный редактор журнала 
«Под знаменем марксизма». Его единомышленник Ян Стэн обвинил 
Скворцова-Степанова в том, что тот призывает двигаться вспять: от 
материализма диалектического к материализму механическому. 

Дискуссия между «механистами» и «диалектиками» с 
переменным успехом продолжалась до 1928 года. Достаточно 
демократическая по форме, она способствовала выявлению 
различных позиций оппонентов, после чего следовали 
организационные выводы, которые демократичными назвать было 
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никак нельзя. По сути, философская дискуссия выполняла функции 
дифференциации философов на «своих» и «чужих», на 
«попутчиков» и «противников». «Оппоненты обвиняли друг друга в 
схоластическом подходе и, в сущности, были правы, потому что 
доказать свою правоту с помощью вычислений и экспериментов не 
могли ни те, ни другие. Между тем и те и другие верили, что 
философская истина может быть только одна, а ближе всех к ней 
тот, кто лучше умеет вчитываться в тексты классиков марксизма-
ленинизма. При таком подходе научная совесть прямо требовала 
расправляться со своими идейными противниками всеми 
возможными способами, подобно тому, как схоласты Средневековья 
с сознанием исполненного долга отправляли друг друга на костер» 
[1]. В ход пошли обвинения в политической неблагонадежности, 
административные интриги и популярные в то время анонимные 
доносы. Подобная тактика определила победу «диалектиков», и в 
значимости философии для дела коммунистического строительства 
никто больше не сомневался. 

Абсолютизация диалектического материализма как 
«единственно правильной» философии привела к тому, что 
вещавшие от ее имени идеологи стали предписывать уже не только 
обществоведам, но и натуралистам – к каким именно выводам они 
должны придти в своих изысканиях, исходя из логики 
развертывания философских закономерностей. Так, в частности, 
А.М. Деборин фактически спровоцировал академика 
В.И. Вернадского на дискуссию относительно понимания предмета 
философии и взаимоотношения последней с наукой, в результате 
чего получил нелицеприятную оценку диалектики как придворной 
философии, обреченной на деградацию и застой. «То 
привилегированное положение, в каком диалектический 
материализм находится в нашей стране, – смело заявлял академик, 
– неизбежно ставит его в тепличные условия, приведет в нем самом 
к замиранию творческой философской мысли, как это всегда и 
неизбежно происходило со всеми охраняемыми – официальными – 
учениями. Свободная мысль есть основа философского творчества, 
она не терпит и не сносит оков» [2, с.411].  

Пессимистические пророчества Вернадского, к сожалению, 
реализовались в полной мере. Но толерантность и уважительное 
отношение к инакомыслию не относилось к числу добродетелей 
советской идеологической элиты. Перенос на философскую почву 
революционных методов расправы с классовыми врагами и 
оппонентами внутри партии с необходимостью должны были 
привести и привели к тому, что ключевые посты на кафедрах и в 
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Академии наук заняли не действительно талантливые философы, а 
функционеры, мастерски владевшие революционной фразой и 
улавливающие политическую конъюнктуру.  

В 30-е годы Сталин пришел к выводу, что настала пора 
вытеснить старых философов ленинской закваски молодыми 
кадрами, преданными и зависящими лично от него. Лакмусовой 
бумажкой, позволяющей определить преданность вождю, стал тезис 
о тождественности философии и политики. Вскоре группа молодых 
философов из Института красной профессуры (ИКП) во главе с 
Марком Борисовичем Митиным (Гершковичем) и Павлом 
Федоровичем Юдиным провозгласила открытие «философского 
фронта» сразу в двух направлениях: и против «механистов», и 
против «диалектиков». Лично посетивший собрание бюро 
партячейки ИКП И.В. Сталин был предельно откровенен: «Надо 
разворошить, перекопать весь навоз, который накопился в 
философии и естествознании. Надо все разворошить, что написано 
деборинской группой, разбить все ошибочное. Стэна, Карева 
вышибить можно; все разворошить надо. Для боя нужны все виды 
оружия... На деле они антимарксисты. Какой же это марксизм, 
который отрывает философию от политики, теорию от практики...». 
При обсуждении кандидатуры Деборина на должность главного 
редактора журнала «Под знаменем марксизма» Сталин сказал: 
«Деборин, по-моему, безнадежный человек. Однако в редакции 
оставить надо, для того чтобы было кого бить. Надо и одного из 
механистов, только кого-нибудь из них пооборотистей. У вас в 
редакции будет большинство. Редакция будет вашей школой. Вы 
тут внутри в редакции будете иметь два фронта. Вы должны все 
вопросы проверять на этих двух фронтах, для того чтобы самим не 
ошибиться и не впасть в односторонность. В редакции будете 
учиться и знать противника» [1].  

Начертанная вождем программа начала реализоваться. 
«Митин и Юдин звезд с неба не хватают, но технику дела знают 
хорошо», – говаривал Сталин. Отдавая отчет в том, что 
философский уровень красной профессуры оставлял желать 
лучшего, вождь решил не уничтожать сразу всех философов из 
числа оппонентов, «дабы молодежи было на ком точить когти». Тем 
не менее, головы полетели. Из лагеря «диалектиков» были 
арестованы талантливый философ Ян Стэн (Митин присвоил и 
опубликовал под своей фамилией одну из его рукописей), Иван 
Луппол (умер в лагерях в 1943 году). А вот А. Деборин проявил 
чудеса приспособляемости, не уставая каяться в ошибках, так 
вжился в роль «академика для битья», что пережил и кампанию 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

26 

против «меньшевиствующего идеализма», и эпоху репрессий, и 
даже самого товарища Сталина.  

Группа Митина-Юдина получила высокие должности и все 
прилагающиеся к ним блага. М.Б. Митин возглавил журнал «Под 
знаменем марксизма». Когда в 1936 году на базе Института 
философии Комакадемии был организован Институт философии АН 
СССР, стал заместителем директора, а в 39-м – директором 
Института Маркса-Энгельса-Ленина и членом ЦК. П.Ф. Юдин в 32-м 
году возглавил ИКП, в 37-м – Объединение государственных 
книжно-журнальных издательств, в 38-м стал директором Института 
философии АН СССР. Как отмечает Кирилл Новиков, «Митин и 
Юдин неустанно громили «врагов» в своих статьях, но крупных 
философских трудов из-под их пера не выходило. Другим 
философам тоже не давали развернуться, дабы никто не смел 
затмевать достижения высокого начальства. Самым масштабным 
проектом той поры была многотомная «История философии», 
которая должна была дать новый, марксистский взгляд на развитие 
человеческой мысли. За эту грандиозную задачу взялся юдинский 
Институт философии, и в 1940 и 1941 годах вышли первые два 
тома. Однако с третьим томом вышла осечка, которая повлекла за 
собой самую крупную философскую дискуссию сталинской эпохи» 
[1].  

Сталинские историки философии споткнулись об оценку 
наследия Гегеля. С одной стороны, немецкая классическая 
философия, в частности, диалектика Гегеля и материализм 
Фейербаха, недвусмысленно была провозглашена и самим 
Марксом, и Лениным, и Сталиным в качестве философского 
источника марксизма. Но, с другой стороны, с нацистской 
Германией идет война, и как можно превозносить немецких 
мыслителей? Было решено, что Гегеля и Фейербаха не стоит 
отождествлять с гитлеровской кликой, и третий том «Истории 
философии» увидел свет в 1943 году. Книга получила Сталинскую 
премию.  

В это время на «философском фронте» появилась еще одна 
фигура – заведующий кафедрой философии МГУ Зиновий 
Яковлевич Белецкий, большой любитель доносов и «критических 
замечаний» [6]. В своем письме Сталину он указывал, что и помимо 
принадлежности к немецкой нации в гегельянстве – этой 
«аристократической реакции на французский материализм и 
Просвещение» – есть много такого, что вообще несовместимо с 
марксистским мировоззрением. По мнению Белецкого, следовало 
бы более критично отнестись к гегелевской философии. 
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Последовало специальное постановление ЦК, осуждающее 
позицию третьего тома как апологетическую по отношению к 
немецкой классике. Сталинская премия за третий том была снята, а 
его редакторы П. Юдин, М. Митин и Б. Быховский были 
освобождены от занимаемых должностей. Досталось от 
З.Я. Белецкого и Г.Ф. Александрову, начальнику управления 
агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), написавшего «Историю 
западноевропейской философии». Книга представляла собой 
конспект лекций, прочитанных автором в 30-е годы. Ничем не 
примечательный лекционный курс неожиданно издали огромным 
тиражом и рекомендовали в качестве основного вузовского 
учебника. Больше того, книга Г.Ф. Александрова была 
рекомендована на соискание Сталинской премии, а сам автор в 
1946 году стал академиком АН СССР. З.Я. Белецкий обвинял 
Г.Ф. Александрова в том, что тот вместо политически окрашенной 
критики западных философов дает «беспардонное, академическое 
изложение» их воззрений.  

В январе 1947 года состоялось обсуждение «Истории 
западноевропейской философии» Г.Ф. Александрова, на котором 
присутствовал личный секретарь Сталина Александр Поскребышев. 
Однако, вождь был неудовлетворен ходом дискуссии, объявив ее 
куцей, неэффективной и не принесшей должных результатов. 

И тут взошла философская звезда А.А. Жданова, которому 
Сталин поручил организовать повторное обсуждение с 
привлечением широких философских кругов, не только столичных. 
Андрей Александрович, накопивший к тому времени богатый опыт 
работы с интеллигенцией, отнесся к поручению достаточно 
серьезно. Характерно, что практически все предшествующий 
философскому съезду «ждановские акции» с творческой 
интеллигенцией имели один и тот же алгоритм: «избирался 
негативный пример (рассказ Зощенко, обилие пьес западных 
драматургов в театральном репертуаре, фильм «Большая жизнь», 
опера Вано Мурадели…) и к нему подверстывались «факты», 
которые вели к выводам, часто никак с ними не связанными (так, в 
фильме Леонида Лукова «Большая жизнь» не было проблем 
«исторической правды», а в опере Мурадели не было 
«формализма»). Ждановская модель кампании имела свой 
trademark: она обычно венчалась большим собранием (писателей, 
музыкантов, философов), речами самого Жданова и разгромным 
постановлением» [3]. Административный ресурс, находившийся в 
его распоряжении, вполне позволял подойти к делу с размахом: 
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ведь на протяжении трех послевоенных лет Жданов почти 
официально был вторым человеком в СССР. 

Философская дискуссия под руководством А. А. Жданова (или 
«Съезд философов», как окрестили ее в прессе), состоялась с 16 по 
25 июня 1947 года. В ней приняли участие около 500 человек, в том 
числе секретари ЦК партии А.А. Кузнецов и М.А. Суслов. Наученные 
трагическим опытом предвоенных лет, Александров и его соавторы 
даже не защищались. Зато каждый из выступавших старался найти 
в тексте какой-нибудь недостаток. С разгромной критикой выступили 
М.Б. Митин, не смотря на то, что это именно он подал книгу на 
соискание Сталинской премии, и П.Е. Вышинский, давший ранее на 
нее положительную рецензию. 

Итог дискуссии, как и предполагалось сценарием, подвел сам 
Жданов. Текст его выступления заблаговременно вычитал и 
отредактировал Сталин, на одной лишь 41 странице он сделал 26 
правок [4]. Доклад был опубликован отдельной брошюрой тиражом 
в полмиллиона экземпляров. В нем А.А. Жданов констатировал 
последствия «тепличных условий», предоставленных диамату, 
которые ранее предсказывались В.И. Вернадским: «монографии и 
статьи по философии стали редким явлением», «философская 
продукция совершенно недостаточна по количеству и слаба по 
качеству», «Институт философии не объединяет работников 
периферии, провинциальные философы предоставлены самим 
себе, тематика их изысканий повернута в прошлое».  

«Это ведет к известному возрождению схоластики, – делает 
вывод Жданов, – С этой точки зрения представляется странным 
имевший здесь место спор о Гегеле. Участники этого спора ломятся 
в открытую дверь. Вопрос о Гегеле давно решен. Ставить его вновь 
нет никаких оснований, никаких новых материалов, сверх уже 
разобранных и оцененных, здесь не было предъявлено. Сам же 
спор досадно схоластичен и оказывается столь же мало 
продуктивным, как выяснение в свое время в некоторых кругах 
вопроса о правомерности двоеперстия и троеперстия или о том, 
может ли бог создать камень, который он не может поднять, и была 
ли богородица девой. Актуальные проблемы современности почти 
не разрабатываются. Все это, вместе взятое, чревато большими 
опасностями, гораздо большими, чем это вам представляется. 
Самая большая угроза заключается в том, что некоторая часть из 
вас уже свыклась с этими недостатками» [5, с.34-35]. 

А.А. Жданов ухватился за термин «философский фронт» – 
типичный, впрочем, оборот для крайне милитаризированного 
сознания вышедшего из войны общества. И именно в военных 
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терминах он описал состояние советской философии: «когда 
говорят о философском фронте, то сразу же напрашивается 
представление об организованном отряде воинствующих 
философов, вооруженных в совершенстве марксистской теорией, 
ведущих развернутое наступление на враждебную идеологию за 
рубежом, на пережитки буржуазной идеологии в сознании советских 
людей у нас внутри страны, двигающих неустанно нашу науку 
вперед, вооружающих тружеников социалистического общества 
сознанием закономерности нашего пути и научно обоснованной 
уверенностью в конечной победе нашего дела. А разве наш 
философский фронт похож на настоящий фронт? Он скорее 
напоминает тихую заводь или бивуак где-то далеко от поля 
сражения. Поле боя еще не захвачено, соприкосновения с 
противником большей частью нет, разведка не ведется, оружие 
ржавеет, бойцы воюют на свой риск и страх, а командиры или 
упиваются прошлыми победами, или спорят, хватит ли сил для 
наступления, не следует ли потребовать помощи извне, или на 
тему, насколько сознание может отстать от бытия, чтобы не 
показаться чересчур отсталым» [5, с.35-36]. Жданов напомнил, что 
Советский Союз одержал победу в самой страшной и 
кровопролитной в истории человечества войне, и это ставит перед 
советской философией новые задачи. Борьба с буржуазной 
идеологией, «вооружение идейным оружием марксизма» братьев из 
социалистического лагеря, продвижение ценностей социализма в 
постколониальные страны, обобщение огромного опыта 
социалистического строительства и при решении новых задач 
социализма внутри СССР, – вот задачи, которые назывались в 
докладе как стоящие перед «философским фронтом» на повестке 
дня.  

Советская философия, признает А.А. Жданов, явно отстает и 
не реагирует на «те быстрые изменения, которые каждый день 
вносит в наше социалистическое бытие», они «не обобщаются 
нашими философами, не освещаются с точки зрения марксистской 
диалектики. Тем самым затрудняются условия для дальнейшего 
развития нашей философской науки, и положение складывается 
таким образом, что развитие философской мысли идет в 
значительной мере помимо наших профессиональных философов» 
(курсив мой – Р.Д.) [5, с.36]. Иначе говоря, магистральное развитие 
советской философии проходит где-то в стороне от философских 
кадров? Но кто же тогда развивает философию? Данный вопрос, 
естественно возникающий сегодня, в те годы был просто 
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кощунственным. Разумеется, товарищ Сталин, верный 
продолжатель традиций Маркса-Энгельса-Ленина!  

И именно для укрепления этой центральной мысли, 
собственно говоря, и была организована философская дискуссия. 
Функционеры от философии должны знать свое место и не вести 
себя как свободомыслящие философы. Год спустя после дискуссии 
Жданов скажет: «Философию развивали революционеры и ученые. 
Что же касается наших философов-профессионалов, заполняющих 
институты философии и философские кафедры учебных заведений, 
партийных школ, то никто из них за тридцать лет советской власти и 
торжества марксизма в нашей стране не высказал ни одной новой 
мысли, которая вошла бы в сокровищницу марксистско-ленинской 
философии. Более того, никто из наших философов-
профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила 
бы какую-либо конкретную область знания. Это в равной степени 
относится к Деборину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову 
и Кедрову и всем остальным» [6]. 

Причины же такого состояния дел усматривались Ждановым 
исключительно в умственных способностях философской элиты. В 
своем докладе он указывал, что главная причина отставания 
«философского фронта» носит не объективный, а субъективный 
характер. Не мог же он, в самом деле, признать пагубное 
воздействие всей тоталитарной системы на ее способность к 
философской рефлексии!  

Несмотря на призывы к философскому творчеству, лишь 
немногие участники дискуссии не увидели явного противоречия 
между декларируемым пафосом созидания и устремленности в 
будущее, с одной стороны, и консервативной риторикой, навечно 
закрепляющей догмы 30-х годов – с другой. Как писал проф. 
Каменский З.А., «оценивая в целом теоретико-методологические 
идеи, выдвинутые в речи Жданова, следует сказать, что они 
сыграли глубоко реакционную роль в дальнейших судьбах 
советской истории философии как науки... Докладчик, полностью 
утвердившись в старых, сформулированных до него догмах, ввел 
догмы дополнительные» [7]. В их числе называются идеологические 
установки относительно упрощенного понимании истории 
философии как борьбы и победы материализма над идеализмом; 
становления истории философии как науки только со времени 
возникновения марксизма;  постоянной изменяемости предмета 
философии; отпочковании от философии всех прочих наук и т.д. 

Собственно организационно-административные последствия 
участия А.А. Жданова в философской дискуссии значительно 
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превышали ее теоретико-методологическую ценность. Прямым 
результатом философской дискуссии 1947 года стало учреждение 
главного в русскоязычном пространстве философского журнала 
«Вопросы философии», который действует и поныне. Что же 
касается актуальных теоретических проблем, стоящих перед 
историками философии и интересующих их с профессиональной 
точки зрения, то ответов на них они либо не получили, либо 
остались неудовлетворенными их содержанием. Тем не менее, 
указанные выше догмы были восприняты как обязательные для 
научной работы, как методологические установки, которые следует 
реализовывать при написании статей и монографий, в 
преподавании философии. После дискуссии философию стали 
изучать в вузах не в хронологическом порядке – с древнейших 
времен до нашего времени, а лишь со сталинских трудов. 

Оценивая в целом значение философских дискуссий 20-х-40-х 
годов ХХ века, необходимо подходить к ним конкретно исторически. 
Не стоит думать, что обращение партийной элиты к философскому 
сообществу было вызвано желанием помочь последнему в решении 
важных методологических проблем. И в конце 20-х, и в середине 40-
х годов организованные философские дискуссии преследовали не 
столько теоретические, сколько политические цели (аппаратная 
борьба в сталинском окружении, борьба за власть и привилегии в 
среде самой интеллигенции, вкусы и пристрастия Сталина). 
Проведение А.А. Ждановым философской дискуссии 1947 года 
было лишь одним эпизодом систематических сталинских акций, 
которые продолжались и после смерти Жданова. Достаточно 
вспомнить аналогичные кампании в биологии (1948), театральной 
критике (1949), истории науки (1949-1950), физиологии (1950), 
лингвистике (1950), политэкономии (1951) и т.п. В конечном счете, 
все они были направлены «на усмирение интеллигенции, 
«вышедшей из-под контроля» во время войны, а в более широкой 
перспективе – на приведение общества к единомыслию довоенного 
образца, чтобы в их центре была одна и та же предвоенная 
патриотическая установка («искоренение вредоносного западного 
влияния»)…» [3]. При этом тезис, по поводу которого 
разворачивался спор, как правило, отодвигался на второй план. 
Между тем, вынесенные тогда на обсуждение вопросы до сих пор 
будоражат философскую общественность, обусловливая 
актуальность обращения к данной теме и сегодня.   
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ДИСКУРСУ 

Стаття є авторською спробою дослідження освіти у 
контексті філософської рефлексії. Актуальність проблеми 
обумовлена змінами в сучасному освітньому просторі і потребою 
формування нового типу особистості. Зазначається, що реалізація 
можливостей освіти здійснюється саме завдяки освітньо-
педагогічному дискурсу, констатується тісний взаємозв’язок між 
філософією та освітою. Зроблено висновок про те, що відсутність 
загальновизнаних підходів до вивчення філософських аспектів освіти 
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відкриває нові концептуальні можливості для наукової творчості, 
пошуку новаційних теоретичних підходів. 
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL AND 
PEDAGOGICAL DISCOURSE 

The article is the author's attempt to study education in the context 
of philosophical reflection. Relevance of the research subject is 
conditioned by changes in modern educational environment and the 
need for shaping a new type of personality, able to adapt to the changing 
social environment. 

 It is noted that the implementation of educational opportunities is 
performed due to educational and pedagogical discourse. Educational 
and pedagogical discourse is defined as one regulated by specific 
historical and socio-cultural codes of activities aimed at broadcasting, 
reproduction and regulation of certain values, knowledge and behaviors.  

Key words: philosophy, education, philosophy of education, 
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Постановка проблеми. Освітню сферу нашого часу 
характеризують бурхливі кардинальні новації, які обумовлюють 
тенденції розвитку освітнього простору та вимагають не лише нових 
технологій навчання і перенавчання, але й змін у самій людині, 
формування нового антропологічного типу. За словами 
С. Гантингтона, людство вступило “в епоху, у якій культура та 
культурні фактори відіграватимуть найважливішу роль у формуванні 
світової політики”[6], при цьому найбільш значиму роль у сучасних 
модернізаційних стратегіях має саме освіта як фундаментальна 
складова культури. Західні дослідження показують, що 
постіндустріальне інформаційне суспільство потребує, щоб не 
менше 30% дорослого населення мало вищу освіту[7. С.128].  
Співвідношення в освітньому просторі та в освітніх взаємодіях 
традиційного (давнього) та новаційного (модернізаційного) підходів 
вимагає зваженості та толерантності, в першу чергу, від 
організаторів та координаторів освітнього процесу, а також 
соціальної зрілості самого суспільства. 

«Філософія», «освіта», «філософія освіти», «дискурс»,  
«особистість», «культура», «соціалізація», «творчість», «інновації»– 
це ключові поняття, які окреслюють проблематику, пов’язану зі 
змінами в сучасному освітньому просторі і потребою формування 
нового типу особистості, здатної пристосуватися до мінливих умов 
соціального середовища. Освіта була і залишається основним 
способом розвитку людини і суспільства, способом відтворення 
людського капіталу. Сучасна інтерпретація соціального буття, 
відображаючи динаміку і структуру соціальних процесів у контексті 
передачі знань, умінь та навичок, формування особистості, набуває 
особливої актуальності у межах  філософського осмислення 
освітньо-педагогічного дискурсу. 

Аналіз останніх досліджень. Освітній простір – це синтетична 
категорія, що відображає всі аспекти функціонування і розвитку 
освіти у соціальному вимірі, реалізацію виховних і освітніх 
взаємодій, передачу кращих зразків життєвого досвіду соціуму від 
попередніх поколінь поколінням прийдешнім, шляхом спеціально 
організованих процесів виховання і навчання. 

Термін «дискурс» (похідний від латинського diskursus) має 
різноманітні тлумачення, такі як розумність, раціональність, 
серйозна розмова, бесіда, міркування, трактат, доповідь, доповідь, 
лекція, проповідь. Л. А. Мікешина визначає дискурс як послідовне 
розгортання мислення[4]. Дискурс постає одночасно і типом 
філософського мислення, і категорією філософії освіти. 
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Реалізація можливостей освіти здійснюється саме завдяки 
освітньо-педагогічному дискурсу. У науковій літературі мають місце 
різноманітні підходи до визначення поняття освітньо-педагогічного 
дискурсу. Наприклад, Є. А. Кожемякін характеризує його як 
регламентовану певними історичними та соціокультурними кодами 
(традиціями) смислоутворюючу та смисловідтворюючу діяльність, 
спрямовану на трансляцію, відтворення і регуляцію певних 
цінностей, знань і моделі поведінки. Деталізуючи дискурсивну дію 
освіти, він аналізує різноманітні її параметри, такі як онтологічний, 
мовний, когнітивний, комунікативний і приходить до висновку, що 
«соціалізація індивідів, яка номінується інститутом освіти у якості її 
«місії», тлумачиться як принципово безкінечний процес: освітньо-
педагогічний дискурс виключає таку ситуацію, при якій можна було б 
стверджувати, що індивід завершив освіту, став повноцінною 
особистістю і тепер вже остаточно соціалізований. Результат 
досягнення освітньо-педагогічним дискурсом своїх цілей завжди у 
майбутньому»[1]. 

Формулювання цілей статті. Предметом дослідницького 
інтересу цієї роботи є аналіз проблем освітньо-педагогічного 
дискурсу в контексті філософії освіти.  

Виклад основного матеріалу. Філософія завжди прагнула 
осмислити сутність освіти, її роль у формуванні особистості та у 
створенні ідеального суспільства, ставила за мету сформулювати 
цінності та окреслити можливості освіти. Між філософією та освітою 
існує тісний взаємозв’язок, про що свідчить історія філософської 
думки та процеси динаміки освітніх форм і взаємодій. Цілком 
закономірно освіта стає предметом філософської рефлексії. У 
зв’язку з цим доцільно згадати імена софістів, Сократа, Платона, 
Арістотеля, Августина, Вольтера,Локка, Гельвеція, Руссо, І. Канта, 
М. Бубера, В. Дільтея,  К. Ясперса, В. Джеймса,А. Уайтхеда, 
М. Шелера, Е. Кассирера та багатьох інших. Американський 
філософ, систематизатор прагматизму Д.Дьюї на межі ХІХ-ХХ ст. 
наполегливо доводив необхідність освітньої практики, заснованої на 
філософських принципах, обґрунтовував ідею, згідно з якою 
педагоги повинні мати філософію освіти за методологічне підґрунтя 
всієї освітньої діяльності.  

Філософія освіти посідає важливе місце в процесі викладання 
філософії  у всіх західноєвропейських країнах, в той час як в Україні 
належна увага цій галузі знань почала приділятися лише з 
проголошенням незалежності. В українській культурі філософсько-
освітні ідеї розвивалися багатьма мислителями, починаючи з 
Г.Сковороди, але філософські традиції дослідження освіти не 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

36 

склалися, до останніх часів вона не була предметом спеціального 
філософського аналізу. Наразі ситуація принципово змінюється. 
Відсутність загальновизнаних підходів до вивчення філософських 
аспектів освітньої практики з, одного боку, ускладнює процес 
становлення концепту філософії освіти, а з іншого, – відкриває нові 
концептуальні можливості для наукової творчості, пошуку 
нетрадиційних і, можливо, парадоксальних теоретичних підходів. 
Формування філософії освіти відбувалося не з «чистого аркуша», її 
появу обумовили надбання філософської і педагогічної думки, 
потреби суспільної практики. 

Одні дослідники  (В. С. Лутай, О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко) 
вважають відокремлення філософії освіти в самостійну дослідницьку 
галузь виправданою відповіддю на виклики часу, інші 
(В. Андрущенко, М. Михайлов) називають цей процес 
невиправданим множенням філософського знання, оскільки освітня 
проблематика вивчається у межах соціальної філософії та 
філософської антропології. Існує третя точка зору, згідно з якою 
доцільним визнається створення педагогічної філософії, – знання 
дотичного як до педагогіки так і до філософії  з акцентом на 
педагогічній складовій (Б. Коротяєв). Перша з вищеназваних позицій, 
яку ми також до речі поділяємо, є домінуючою у сучасному 
філософському дискурсі. 

Існують певні складнощі при з’ясуванні співвідношення 
філософії освіти із загальною філософією, з одного боку, та з 
педагогікою, педагогічною теорією і практикою – з іншого, адже і 
наразі продовжується пошук дисципліною власного предметного 
поля, обособлення її від вихідних знань – філософії, педагогіки, 
логіки, історії, культурології. Це дозволяє говорити про філософію 
освіти як про синтетичну, інтегративну і комплексну  
міждисциплінарну галузь, яка має власну нішу в системі 
гуманітарного знання. В даний час актуальною є проблема більш 
чіткого визначення кола проблем власне філософії освіти. Довгі роки 
в межах педагогіки інтерпретувалися загально-філософські 
положення з освітньо-педагогічним забарвленням, філософське 
знання завжди вважалося імпліцитно притаманним педагогіці. 
Практично у всіх публікаціях з методологічної освітньо-педогогічної 
проблематики традиційно віддавалася данина загально 
філософським положенням, інколи – адаптовано до специфіки 
освіти, інколи – механічно, формально поширеним на сферу 
педагогічних досліджень. Філософія освіти, інтегруючи та 
конкретизуючи теоретико-методологічний апарат загальної 
філософії, асимілюючи та використовуючи знання накопичені 
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спеціалізованими науками, виробляє відношення до педагогічної 
дійсності з її проблемами і протиріччями, висуваючи можливі 
концептуальні варіанти її удосконалення. Філософська рефлексія 
спрямована на осмислення процесів освіти, доповнюється 
теоретичним та емпіричним досвідом педагогіки, а педагогічні 
дослідження стали охоплювати не лише конкретні проблеми 
освітньої практики, але й найважливіші соціокультурні виклики часу. 
На основі вище сказаного можна зробити висновок про те, що 
філософія освіти поступово набуває статусу парадигмальності та 
раціонально оформленого дискурсу, демонструючи сходження 
освітнього знання до систем загальної філософії.  

Про конвенціальний характер змісту філософії освіти свідчать 
спроби характеризувати філософію освіти як: а) різновид прикладної 
філософії, який досліджує сутність освітнього процесу і з’ясовує 
смислові значення освіти в їх соціальному та гуманістичному 
аспектах; б) прикладне знання у рефлективному полі теоретичної 
педагогіки, метатеорія в структурі педагогічного знання; в) сферу 
філософського знання, що використовує загально філософські 
підходи та ідеї для аналізу ролі й основних закономірностей 
розвитку освіти; г)філософський аналіз освіти як матриці 
відтворювання суспільства; д) філософську метафізику, більш 
широку галузь знання у порівнянні з соціальною філософією та 
філософською антропологією; е) знання про пріоритети та сутність 
освіти як інституту розвитку культури; ж) науку про існування і 
генезис людини в духовному та освітньому просторі; з) автономну 
науку і спосіб мислення про освіту. Філософія освіти покликана не 
лише констатувати, але й обґрунтовувати можливі перспективи 
виходу освіти із кризових станів. Філософія освіти не може 
обмежуватися лише рефлексією над освітою та освітнім простором 
в цілому. Подібно до загальної філософії, філософія освіти має 
могутній прогностичний потенціал, вона не може не висувати 
проекти освіти майбутнього, які безперечно повинні співвідноситися 
з соціокультурними ресурсами, але можуть випереджати свій час, 
задаючи перспективу розвитку  освітньої системи, педагогічної 
думки і соціокультурної дійсності. Узагальнюючи окреслення 
філософських проблем освітньо-педагогічного дискурсу доцільно 
виділити наступні основні його аспекти, які свідчать про  тісний 
взаємозв’язок та взаємозалежність філософії та освіти і про те, що 
освіта має філософську природу: 

 соціально-онтологічний (конституювання освіти як механізму 
розвитку людства, статус освіти в рамках культури, 
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взаємообумовленість парадигм розвитку суспільства та освіти, 
взаємозв’язок освіти з іншими соціальними системами); 

 аксіологічний (визначення сутності людини та ціннісних основ її 
розвитку і саморозвитку, осмислення людського виміру 
освітньої системи та освітньої практики, ідеалу освіченості, 
розколу культури на технічну та гуманітарну); 

 гносеологічний (виділення предмета дослідження, розробка 
категоріального апарату, визначення природи взаємовідносин 
із суміжними дисциплінами, наукового статусу філософії 
освіти); 

 з’ясування значення і місця освіти в культурі, сутності освіти у 
взаємовідношенні з родовою сутністю людини; 

 аналіз етико-аксіологічних засад освітнього процесу(цінності, 
ідеали, норми); 

 дослідження кризових проявів у сучасній освіті та пошук шляхів 
їх подолання; 

 спрямування та корегування еволюції процесу освіти у 
відповідності з потребою формування нового типу особистості, 
здатної міркувати новими категоріями; 

 застосування основних положень онтології, гносеології, 
філософської антропології, аксіології в дослідженні освіти як 
особливого виду суспільної інституціалізованої діяльності. 
Висновки. Формування нової філософської парадигми освіти в 

Україні здійснюється в межах процесу інституалізації філософії 
освіти як самостійної сфери знань у структурі загальної філософії, 
що є позитивним моментом. Роль нової філософської парадигми 
освіти полягає не в тому, щоб здійснювати директивну уніфікацію 
усіх сторін педагогічного процесу, а в тому, щоб з’ясувати загальні 
екзистенціально-аксіологічні орієнтири розвитку системи освіти. 
Процес освіти не є спонтанним, він має свою логіку, стандарти, 
форму, установки і принципи, готує покоління, яким буде передана 
естафета розвитку людської цивілізації. Освіта обумовлює 
формування смислової сфери, яка сприяє вибору життєвої позиції та 
соціальному вибору особистості, освіта нового століття має навчити 
людей розумно жити, діяти, творити, раціонально і дбайливо 
використовувати природні ресурс, назавжди позбутися війн, 
ворожнечі, насильства.  

Підводячи підсумок, можна констатувати факт пошуку основ 
становлення сучасної освітньої парадигми в нашій державі, яка 
повинна відповідати вимогам часу. Філософськими засадами 
сучасного освітньо-педагогічного дискурсу повинні стати:  
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 з’ясування значення і місця освіти в культурі, сутності 
освіти у взаємовідношенні з родовою сутністю людини; 

 аналіз етико-аксіологічних засад освітнього 
процесу(цінності, ідеали, норми); 

 дослідження кризових проявів у сучасній освіті та пошук 
шляхів їх подолання; 

 спрямування та корегування еволюції процесу освіти у 
відповідності з потребою формування нового типу особистості, 
здатної міркувати новими категоріями; 

 застосування основних положень онтології, гносеології, 
філософської антропологіі, аксіології в дослідженні освіти як 
особливого виду суспільної інституцалізованої діяльності. 

Філософія освіти відіграє основну роль у процесі осмислення 
освіти, адже, на думку Дж.Дьюї, філософія освіти повинна не лише 
сприяти пошуку компромісу між різними  науковими школами, а й 
бути спрямованою на створення і впровадження сучасних концепцій, 
які обумовлюють виникнення нової практичної та ефективної 
моделіосвітньо-педагогічногодискурсу. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО СУТНОСТІ НАРОДУ ЯК ЕТНІЧНОЇ 
СПІЛЬНОТИ: ФІЛОСОФСЬКО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ДИСКУРС 

У статті розглядається поняття «народ» з боку 
плюралістичного розуміння світу. Сутність вбачається у 
природно-суспільно-духовній гармонії та взаємовключенні 
протилежностей. Надається значної уваги механізмам і 
тенденціям розвитку народу в контексті філософсько-
синергетичної парадигми. Звертається увага на складну 
структуру етносу, складовими частинами якого виступають 
субетноси. З’ясовується зміст низки категорій синергетичної 
методології. Доводиться, що в пізнавальному процесі люди 
перебільшують роль та значення розуму, що приводить до 
тоталітаризму останнього. Використання синергетичної 
методології робить дослідження народу та його субетнічних 
спільнот більш конструктивним, відкриваючим нові можливості 
дослідження етнічних процесів в сучасному суспільстві, в тому 
числі й українському.  

Ключові слова: етнос, народ, сутність, субстанція, 
діалектика, синергетика, атрактор, біфуркація, фрактал.  
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАРОДА КАК ЭТНИЧЕСКОЙ 
ОБЩНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

В статье рассматривается понятие «народ» со стороны 
плюралистического понимания мира. Доказывается, что 
сущность народа является множественной, многовариантной, 
плюралистической. Осмысливается содержание таких 
синегретических категорий как «фрактал», «бифуркация», 
«аттрактор», «куматоид» в контексте анализа теории народа. 
Используя законы и категории диалектики и синергетики, мы 
усиливаем методологическую базу теории народа.  
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political and legal sciences of Donbass State Pedagogical University. 
TO THE QUESTION OF ESSENCE OF THE PEOPLE AS ETHNIC 

COMMUNITY: PHILOSOPHICAL AND SYNERGETIC DISCOURSE 
In article the concept "people" is considered from pluralistic 

understanding of the world.  It is proved that the substance of the people 
is multiple, multiversion, pluralistic.  The content of such sinergetic 
categories as "fractal", "bifurcation", "attractor", "cumatoid" in a context 
of the analysis of the theory of the people is interpreted.  Using laws and 
categories of dialectics and synergetics we strengthen methodological 
base of the theory of the people.  

Keywords: ethnos, people, essence, substance, dialectics, 
synergetics, attractor, bifurcation, fractal. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільший внесок 
в розробку теорії народу внесли російські вчені Л.М. Гумільов [3] і 
Ю.В. Бромлей [1]. Іронія долі полягає в тому, що перший із них 
розробляв етнічну концепцію народу з позицій діалектичного 
метеаріалізму, а другий – історичного матеріалізму. В той же час 
вони не помічали, що обидва знаходились по один бік, як то кажуть, 
барикад, тобто в полоні моністичної філософії, хоча і 
матеріалістичної. Гумільов Л.М. надавав переваги в структурі народу 
природному фактору, а Бромлей Ю.В. – суспільному. Якщо їх 
об’єднати, то виходить своєрідний дуалізм. Але більш повну картину 
народу ми отримуємо, коли керуємось плюралістичним підходом.  

Формулювання мети статті. Мета нашого повідомлення 
полягає в обґрунтуванні необхідності використання філософського 
плюралізму в дослідженні сутності народу, як етнічної спільноти, а 
також діалектичної і синергичної методологій. 

Виклад основного матеріалу. У недалекому минулому 
сутність речей розглядалася у чомусь одному. Матеріалісти вбачали 
її у матеріальному, а ідеалісти – в духовному. Ці спроби, зазвичай, ні 
до чого гарного не приводили, окрім конфронтації серед мислителів 
з різними світоглядними орієнтирами. Це був шлях в глухий кут. Так, 
у поглядах на сутність народу як етнічної спільності людей, яка 
мешкає на певній території, має властиві тільки їй форми власності , 
та господарювання, управління і мови, культурно-історичні традиції, 
світогляд, ментальність тощо, домінували моністичні погляди, 
уявлення та вчення, пов’язані з міфологічним та релігійним 
світоглядом. Але в світі все взаємопов’язано. Відповідно сутність 
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речей не можна зводити тільки до однієї субстанції. Вона має 
множинний характер. У цьому контексті про сутність народу  можемо 
говорити, принаймні, в трьох глобальних аспектах: природному, 
суспільному  і духовному. Сутність народу як природного явища 
полягає в органічному поєднанні літосферних, гідросферних, 
атмосферних та біосферних сполучень. Народ як суспільне явище 
також має багатовимірну структуру. Соціосфера як сукупність явищ і 
процесів, пов’язаних з матеріальним виробництвом, охороною 
здоров’я, освітою, вихованням. Значить суспільний аспект сутності 
народу є ансамбль всіх соціальних явищ, які детермінують 
життєдіяльність народу. Ноосфера є головним компонентом 
духовності. Це означає, що духовна сфера активно впливає на 
становлення і розвиток народу. 

До духовної сфери належать також явища та процеси, які 
пов’язані із світоглядом народу, його мудрістю, міфологією, релігією, 
наукою, філософією, мистецтвом та формами суспільної свідомості. 
І зводити духовну сутність людини до якоїсь одної сфери духовних 
явищ та процесів небезпечно, тобто помилково. Духовна сутність 
народу також багатовекторна. 

Отже, народ є природно-суспільно-духовна сукупність людей, 
що мешкає на певній території з її особливим географічним, 
кліматичним, літосферним, гідросферним, атмосферним, тваринним 
та рослинним світом. Народ є особлива етнічна спільність, яка має 
притаманні лише їй форми власності на землю, знаряддя праці, 
способи виробництва, головними із яких є аграрне та промислове. 
Народ характеризується притаманними лише йому формами 
управління, що спираються на передуючі форми правління, зокрема, 
роду племені, союзноплеменні та інші звичаї, обряди, традиції. 

Таким чином, сутність народу є множинною, багатовимірною, 
словом, плюралістичною. Як свідчить історико-філософський 
досвід,діалектика прагнула розкрити внутрішні джерела, механізми 
та тенденції розвитку народу, як і будь-яких інших явищ та процесів. 
Синергетика працює там, де недопрацьовує діалектика, а саме: на 
периферійних аспектах розвитку всього сущого. Йдеться про 
наявність в процесах розвитку таких моментів як хаотичність, 
нелінійність, випадковість, безсистемність тощо. Мається на увазі, 
що в пізнавальному процесі людям властиво, спираючись на 
показники органів почуттів, керуватися розумом. Але виключно 
раціональним шляхом збагнути всю складність, непослідовність, 
хаотичність, нелінійність всього сущого дуже і дуже важко, а часом і 
неможливо. Тоталітаризм з боку розуму приводить до того, що від 
тиску останнього люди намагаються звільнитися, повертаючись 
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обличчям до ірраціональних принципів, шляхів, форм та методів 
освоєння світу. Синергетика як вчення про саморозвиток, 
самоорганізацію природних, суспільних і духовних систем, звертає 
увагу на зовнішні аспекти розвитку різноманітних саморозвиткових 
систем.  

Одним з ключових понять синергетики є випадковість. Хоча й 
діалектика випадковості надає певного значення у співвідношенні з 
необхідністю. Але діалектичний зв'язок необхідності і випадковості є 
одним із варіантів прояву випадковості. Випадковість може ще бути 
альтернативою закономірності. Це свідчить про те, що в природі 
існує безмежність варіантів співіснування необхідності та 
закономірності – з одного боку, і хаотичності, непослідовності, 
випадковості – з іншого. І якщо теорія народу може 
фальсифікуватися з боку цього матеріального ряду і не розвалитися, 
не зникнути – вона в такому випадку має право на існування.  Адже 
народ є куматоїдне явище, тобто таке явище, яке існує і в той же час 
не існує. Наприклад, український народ  –  куматоїдне явище, 
оскільки прямо і безпосередньо ми не сприймаємо його. Ми швидше 
за все маємо справу з конкретними людьми, які є представниками 
різних народів, які мешкають в географічному та геополітичному 
просторі українського народу, але безпосередньо з українським 
народом як цілим ми не маємо жодних справ. Звичайно, від цього 
український народ не зникає. Він просто розчинений в цій 
хаотичності і разом з тим впорядкований  в системі зв’язків і 
відносин між певними представники етнічної структури суспільства.  

У відповідності з моністичною філософською традицією етнічна 
історія, одною із дійових осіб якої виступає народ є насамперед, 
продовженням історії природи, суспільства і духовності. Не можна 
погодитись з такою лінійною трактовкою розвитку, у відповідності з 
якою спочатку виникає розвиток на природному рівні, потім – на 
суспільному і аж потім – на духовному рівні. Ця спрощена схема 
становлення та розвитку всього існуючого випливає із моністичних 
уявлень про творення світу,які фігурують в Біблії.  

Етнос є природньо-суспільно-духовна спільність людей, яка  на 
певній території, має властиві тільки їй форми власності та 
господарювання, управління та мови, культурно-історичні традиції, 
спільний світогляд, єдині уявлення про свободу, неповторну 
ментальність. Звичайно, таке визначення етносу акцентує увагу на 
спільні риси людей, які утворюють певний етнос. Але ті якісні ознаки 
етносу, завдяки яким відрізняють складові  частини і характеризують 
їх самобутність, позначаються поняттям  "субетнос". Те, що об’єднує  
етнос і субетнос розкривається синергетичним  поняттям "фрактал", 
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яке свідчить  про спорідненість родового, субродового і окремо 
взятого представника етносу. Йдеться про те, що  ці етнічні явища 
тому і називаються етнічними, що вони характеризують мега-етнос, 
мезо-етнос, етнічну спільноту меншого ґатунку і окремо кожну 
людину, яка є представником цих етнічних спільнот. Можливо, це 
явище краще позначити поняттям генетичного коду етносу. 
Генетичний код представника певного  етносу має бути єдиним за 
фрактальною ознакою. А саме ця фрактальна особливість полягає в 
тому, що генетичний код частини і цілого має спільні риси. Інакше, 
люди не об`єднуються в етнічні групи за природою своєю. Інша 
справа, що об`єднання людей в етнічні спільноті інколи носить 
насильницький характер, коли більш сильні етнічні спільноти 
шляхом застосування зброї поневолюють інший етнос, який 
внаслідок  різноманітних причин виявився ослабленим.  

За допомогою категорії "атрактор" ми краще розуміємо ті 
явища і процеси, які пояснюють причини компліментарного 
сполучення етнічних спільнот в межах одного роду та племені. 
Існування людей в межах  одного роду є, звичайно, кровна 
спорідненість за материнською ознакою. Але в первісних родах діти 
не відлучались від своєї матері і за цією ознакою всі розуміли свою 
родову належність. В племенах, тим  більше в союзі племен, 
атрактивність наповнюється новим змістом і об’ємом. В народі 
атрактивність існує вже не стільки за кровно-родовою ознакою, 
скільки за територіальною, професійною, пов’язаною з певними 
інтересами. 

Категорія "біфуркація" також має право на застосування в 
дослідженні природи етнічних процесів. Справа в тому, що 
біфуркація позначає ситуацію, коли потрібно визначитися з 
подальшим розвитком. Йдеться про вибір шляхів розвитку. Це  –  
ситуація роздоріжжя, в якій ми знаходимося, можна сказати,  
щогодинно. Біфуркаційні ситуації, звісно, мають місце і в розвитку 
етносу та його етнічних спільнот, не говорячи вже про кожну людину. 

У відповідності з плюралістичною філософією виникнення, 
функціонування та розвиток всього існуючого є одноразово 
багатоаспектний процес. Всі субстанційні основи становлення всього 
існуючого виникають і розвиваються одночасового, системно, 
комплексно. Це означає, що природні, суспільні і духовні явища і 
процеси зображуються у певній послідовності в залежності від 
суб’єкта пізнання, якому зручніше спочатку розкрити особливості 
розвитку природних явищ, потім – суспільних, а потім – духовних. 
Синергетика нам допомагає в цьому відношенні. Скажімо, категорія 
фрактал свідчить про тотожність предметів явищ та процесів 
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земного походження в тому значенні, що всі вони мають єдину 
структуру, незважаючи на те, що різняться в своїх габаритах, 
сферах існування тощо. 

Із сказаного випливає, що народ виникає одноразово як 
природне, суспільне і духовне явище. Не викликає сумніву, що 
етнічні спільноти, підкреслимо ще раз, виникають, формуються, 
досягають розвитку і занепаду саме в історії. Разом з тим народ не є 
пасивним спостерігачем всесвітньо-історичних процесів. Він 
намагається сам творити історію у відповідності зі своїми ідеалами, 
цілями, цінностями, потребами і, відповідно, інтересами. Хоча 
історія природи начебто існує незалежно від народу, але з того часу 
як виникає народ, він своєю діяльністю впливає на природу, 
користуючись її ландшафтом і надрами, і разом з тим творить другу 
природу, яка не завжди гармонує з «першою». Сутність народу 
складна, як ми вже помітили. Як природна спільність він органічно 
пов'язаний з біосферою, як соціальна і духовна спільність він є 
елементом ноосфери. Тому ми маємо сенс говорити про історичну 
діяльність народу, яка має два періоди: до виникнення писемності та 
після виникнення писемності. Діяльність народу головним чином 
пов’язана саме з другим періодом соціально-історичного процесу: 
першопочаткову, рефлекторну та філософську історії. [2]  

Ми прагнемо довести, що народ становить природно-
суспільно-духовну субстанцію історичного процесу.   

Загальновизнаним в історії філософії є те, що субстанція – це 
поняття, яке позначає основу, творчу силу всього існуючого. Було б 
невірно трактувати народ як монолітне явище, в якому немає 
відмінностей, протилежностей і протиріч. Поділ народу на класи, 
верстви, нації тощо, які в свою чергу диференціюються на підгрупи 
за економічними, політичними і духовними критеріями, свідчить про 
те, що при  певних умовах, і відмінності, якими характеризується 
народ, переростають у свої протилежності.  

Характерною ознакою народу є наявність в ньому діалектичної 
єдності якісних і кількісних історичних перетворень. В певних 
історичних умовах має місце органічна єдність цих характеристик 
народу. Їх мірою є просторово-часовий інтервал, в межах якого 
кількісні новоутворення не приводять до порушення суттєвих змін 
якості народу, яку складає органічне сполучення природних, 
суспільних та духовних суттєвих характеристик його. Але кількісні 
перетворення рано чи пізно закінчується переходом у нову якість із 
знаком плюс чи мінус. 

  Як будь-яка субстанція, народ утримує в собі своє 
заперечення, не кажучи вже про те, що він виникає як заперечення 
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тих субстанційних одиниць природньо-суспільно-духовного розвитку, 
які йому передували. 

  Народ є заперечення не-народу не тільки в позитивному, а й у 
негативному плані. Що стосується самозаперечення народу, то воно 
детермінується суперечливою природою самої об’єктивної  
реальності, в умовах якої розгортається життєдіяльність народу. 
Процес виникнення, функціонування і розвитку народу 
характеризується циклічністю й ритмічністю, що пояснюється 
розгортанням суперечливої природи народу певними частинами, 
порціями, до того ж зигзагоподібно, багатовекторно і немовби по 
спіралі. В існуванні пасіонарності, компліментарності і різноманіття 
фаз етногенезу простежується самозаперечлива природа етносу 
взагалі і народу, зокрема. 

Народ являє собою діалектичне сполучення одиничного, 
особливого й загального. Як субстанція він є загальне по 
відношенню до таких його частин як робітники, селяни, інтелігенція, 
молодь тощо, котрі становлять його особливі утворення. Окрема 
людина, виражаюча або охороняюча його інтереси, є одиничним. 
Окрема людина як одиничне в сутності своїй багатша не тільки 
загального, але й особливого, тому що в ній органічно 
переплітаються протиріччя загального, особливого й одиничного. 
Народ як субстанція – багатогранне і багатоперспективне явище. Ця 
його різнобарвна палітра розкривається в системі причинно 
наслдіковіх зв’язків і відносин. 

Вона має як необхідний, так і випадковий характер. Будучи 
двома 

протилежностями, взаємовиключними сторонами об’єктивних 
зв’язків, необхідні і випадкові дії народу, непорушно пов’язані одне з 
одним, взаємозумовлені, існують тільки в органічній єдності 
необхідних і спонукальних мотивів, вчинків і дій народу. 

Різноманітний процес функціонування і розвитку народу 
утримує в собі діалектичний зв’язок можливих і дійсних подій. 
Об’єктивно в дійсних подіях і вчинках народу міститься те, що 
відповідає збереженню, повноцінному існуванню і вільному розвитку 
його як суб’єкта суспільних відносин. В цьому плані його 
самоствердження необхідно включає у себе співпрацю з одними 
народами і боротьбу проти інших Суспільне самоствердження 
народу виявляється як історичний процес, в якому здійснюється 
зміст даного відношення. 

Народ як субстанція має певний зміст і певну форму. Зміст 
його становить певний спосіб самоствердження шляхом захисту 
територіального, економічного, політичного і духовного простору. 
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Формою народу як особливої соціальної спільності виступають 
зв’язки та відносини, які забезпечують певну будову, просторове 
розміщення і часову послідовність складових його елементів. 
Єдність змісту й форми народу носить суперечливий характер, який 
виявляється, зокрема, в тому що зміст є більш рухомою, більш 
активною стороною життєдіяльності народу, в той час як форма 
більш стала, інертна, консервативна. Протиріччя між змістом і 
формою народу простежуються як в структурі способу 
виробництва, так і у взаємодії базових і надбудовчих утворень. 
Форма існування народу в  процесі його розвитку знаходить 
відносну самостійність, яка міститься у внутрішній спадковості 
окремих елементів, ступенів і проявів. Проявом відносної 
самостійності форми народу є відставання її від розвитку 
змістовних процесів, а також те, що один і той самий зміст 
втілюється в різні форми. Так, кооперація, як спосіб розв’язання 
протиріч між потребами і умовами існування народу, є колективне 
об’єднання трудящих в галузі виробництва, споживання, обміну і 
розподілу. Як форма об’єднання народу вона може мати різний 
зміст, виступаючи в якості виробничої, постачальної, збутової та 
кредитної кооперацій. 

Не можна залишити поза увагою питання відносно сутності і 
явища народу, які мають об’єктивний характер. Кажучи про 
розвиток суттєвої сторони життєдіяльності народу, слід в цьому 
зв’язку особливо підкреслити гносеологічний висновок про те, що 
«сутність» речей або «субстанція» відносна: «... не тільки явища 
рухливі і текучі, віддалені лише умовними межами, але й сутності 
речей також». [4] Між іншим, сутність не є щось таке, що раз і 
назавжди дане не тільки з точки зору її невичерпності, але й з точки 
зору її мінливості в процесі розвитку. Внаслідок діалектичної 
природи сутність і явище ніколи безпосередньо не співпадають. 
Більше того, явище не тільки виявляє сутність безпосередньо, але 
в ряді випадків виявляє сутність спотворено, тобто створює 
видимість того, чого немає. Наприклад, людям, які здійснили 
Жовтневу революцію здавалось, що вони одним цим актом 
вступили в царство свободи.  Учасникам колективізації здавалось, 
що вони створили найвищу форму організації селянської праці. 

Висновки. Отже, використання філософської та 
синергетичної методології до з’ясування сутності, джерел, 
механізмів та тенденцій розвитку етнічних процесів сприяє 
конструктивній розробці концепції народу в усій її складності і 
суперечливості.  
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Джерела розвитку народу полягають у гармонії та 
взаємовиключенні протилежних його складових субстанційних 
частин /природних, суспільних і духовних/. Механізми розвитку 
народу пов’язані з його переходом у новий якісний стан у зв’язку з 
порушенням міри в процесі кількісних перетворень. Тенденції 
розвитку народу детермінуються спіралеподібним та 
багатовекторним розвитком природних, суспільних і духовних 
процесів як внутрішнього, зовнішнього, так і змішаного характеру.  
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ФІЛОСОФІЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ 

В статті теоретично осмислюється етнодизайн як такий 
засіб моделювання культуротворчого буття, який розкриває 
онтологічний зв'язок сучасної людини з традиційними 
світоглядними цінностями. Доводиться, що етнодизайн апелює 
до почуттєво-емоційної сфери людського буття, розкриваючи 
постміфологічний потенціал сучасної культури. Робиться 
висновок про те, що знакова природа етнодизайну розкривається 
у діалогічній передачі за змістом буттєво значимої інформаційно-
знакової системи, що опосередковує різні ланки 
культуротворчості. Автор доходить узагальнення про те, що 
мистецькі практики етнодизайну є перемогою над 
випадковостями буття і подоланням небуття, адже культурний 
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знак завжди живий, він набуває нового сенсу з розвитком 
просторово-часового виміру. 

Ключові слова: етнодизайн, культуротворчість, буття, 
світогляд, знак, образ, мистецтво, традиція, людина. 
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ФИЛОСОФИЧНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

ЭТНОДИЗАЙНА 
В статье теоретически осмысливается этнодизайн как 

такое средство моделирования культуротворческого бытия, 
которое раскрывает онтологическую связь современного 
человека с традиционными мировоззренческими ценностями. 
Доказывается, что этнодизайн апеллирует к чувственно-
эмоциональной сфере человеческого существования, раскрывая 
постмифологический потенциал современной культуры. 
Делается вывод о том, что знаковая природа этнодизайна 
раскрывается в диалогической передаче по содержанию 
существенно значимой информационно-знаковой системы, 
которая опосредует разные звенья культуротворчества. Автор 
достигает обобщения о том, что художественные практики 
этнодизайна являются победой над случайностями 
существования и преодолением небытия, ведь культурный знак 
всегда жив, он приобретает новый смысл с развитием 
пространственно-временного измерения. 

Ключевые слова: этнодизайн, культуротворчество, бытие, 
мировоззрение, знак, образ, искусство, традиция, человек. 
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PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ARTISTIC THINKING OF 

ETHNODESIGN 
The article is devotes to theoretical consideration of ethnodesign as 

a means of modeling culturegenerating being, which reveals the 
ontological connection of modern human with traditional religious values. 
In the paper the statement according appealing of ethnodesign to the 
sensual-emotional sphere of human being, helping the revealing of 
postmythological potential of modern culture is proved. In the process of 
investigation was made a conclusion, confirming  that  the sign nature of 
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ethnodesign disclosed in a dialogical transfer of existence, significant by 
its content, information system of signs, that have attitude towards  
various links of the culturecreating. The author comes generalizations 
about the fact that the artistic practices of ethnodesign  is the victory over 
the accidents of life and overcoming the non-existence, as a cultural sign 
is always alive, it takes on a new meaning with the development of the 
space-time dimension. 

Key words: ethnodesign, culturecreating, life, ideology, sign, 
image, an art, a tradition, people. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні 
світоглядні та мистецько-практичні виміри етнодизайну 
обумовлюють духовний зв'язок та взаємодію минулого і 
майбутнього, традиції та інновації, загальнолюдського та 
національного, зрештою, Людини і Культури. Культуротворчість 
вимагає переосмислення тих духовних інтенцій західноєвропейської 
та української культури, які вважались автентичними протягом 
попереднього століття і етнодизайн може стати ефективним 
інструментом і важливою змістовною основою цього 
переосмислення. Інспірація ревізії світоглядних першооснов 
викликана усвідомленням нових змістів і форм культуротворчого 
процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 
філософсько-теоретичних основ мистецтва розробляло чимало 
авторитетних дослідників, серед яких виділяються ґрунтовні праці та 
окремі погляди західноєвропейських (Р. Барт, Ж. Лакан К. Леві-
Строс, Т. Парсонс, Дж. Тойнбі, М. Фуко), російських (М. Бердяєв, 
П. О. Лосєв, Флоренський та ін.) та вітчизняних (В. Бітаєв, М. Бровко, 
В. Іванов, В. Малахов, І. Надольний) мислителів. Проте, тема 
етнодизайного моделювання культуротворчого буття, як і проблема 
філософських основ етнодизайну є малорозробленою та практично 
не концептуалізованою на теоретичному рівні, що й обумовило мету 
і завдання статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  Пліч-о-пліч з 
етнічною традицією крокує народне мистецтво. Саме в творчо-
художньому відношення до світу відкривається інший світ і 
сприйняття світу в його красі є проривом від потворності примусово 
даного світу до цього іншого світу. Сприйняття краси у світі, за Н.А. 
Бердяєвим, завжди є творчість, оскільки в свободі, а не в примусі 
осягається краса у світі. В будь-якому художньому діянні твориться 
інший космос, світ просвітлено-вільний [1, 438]. 
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Мистецтво відіграє провідну роль в етнодизайному моделюванні 
культуротворчого буття, воно створює таке духовно-рефлексивне 
поле, яке є передумовою до об’єднання людей, якими б різними 
вони не були, сприяє залагодженню суперечностей їх спілкування. 
За свідченням А. Дж. Тойнбі, мистецтво опосередковує людські 
сприйняття та рефлексії таким чином, що значення його інтуїцій та 
прозрінь не обмежується локальними обставинами історичного часу 
і простору. Мистецтва поєднують та примиряють логічно несумісні 
категорії необхідності та свободи [2, 92]. 

Художнє бачення дійсності в етнодизайні апелює не стільки до 
усталених понять, законів, категорій, скільки до художнього образу, 
який виступає своєрідним узагальненням їх характеристичних 
властивостей не на логічному, а на почуттєвому рівні і тому, часто 
порушує усталені логічні канони, при цьому набуваючи нових 
можливостей, які дозволяють, висвітлювати правдивість буття 
народу і виходити за межі історичного часу і простору.  

Індивідуальне в етнодизайні ніколи не виступає як особистий 
факт, чи особиста історія, це завжди засіб виразу через конкретно-
почуттєвий образ, художній предмет, загального, близького всім 
людям. Художній образ, у найвищих злетах творчої піднесеності 
народних митців у синтезі з дизайном, через національні способи 
образно-символічної кодифікації висвітлює не тільки етнічні, або 
національні, але й загальнолюдські цінності та традиції.  

Художник „філософствує пензлем”  (П. Флоренський) і ця 
філософічність відображає такий своєрідний спосіб моделювання 
культуротворчого буття, який дає змогу синтезувати образно-закову 
символіку раціо та емоціо в єдиний світ достовірного.  

Етнодизайн виступає сферою творчої діяльності людини, яка 
спрямована на вираження світоглядних традицій та впливає на 
конструктивну функцію їхнього розвитку, тобто може не тільки 
виражати, але й змінювати цю традицію, культивувати інноваційний 
потенціал.  

Етнодизайне моделювання обумовлюється діалектичною 
взаємодією світогляду і практики, людини і культури, спілкування і 
творчості, адже “мистецтво, - як зазначає В.П. Іванов, - не просто 
втягує свідомість людини в якийсь інформаційний потік, воно, що 
найголовніше, утворює простір перетворення особистості у 
різноманітті форм буття, модифіковані силою творчості та уяви. 
Саме завдяки цьому, мистецтво забезпечує спілкування людей у 
найбільш кульмінаційній – творчій фазі їх діяльності” [3, 207]. 

Етнодизайн неможливий без мови мистецтва, специфікою якої є 
«двомовність» як поєднання і діалог традиційно-національної 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

52 

символіки (орнаменту, іконічності, народної декоративності та ін.) з 
сучасною мовою дизайну промислового виробництва і реклами. 
Символи, знаки, образи етнодизайну відтворюють дух часу в 
повсякденному бутті людини, розкривають креативно-
культуротворчій зміст сучасних мистецьких практик. 

Специфіка відмінностей різних мов мистецтва обумовлюється 
різною знаково-символічною природою конструювання художнього 
образу як культурного тексту. В цьому відношенні, структурний 
метод аналізу художнього тексту і мови мистецтва може бути 
корисним при розгляді етнодизайну з точки зору його знакової 
природи. Цей метод має різні модифікації, зокрема: структурно-
функціональний (Т. Парсонс), семіотичний (Ю. Лотман, Р. Барт) та 
ін.  

На думку Т. Парсонса, «за мірою того як культурні системи 
стають все більш диференційованими, інші структури культури 
підсилюють свою незалежність, особливо мистецтво, яке особливим 
чином пов’язане з автономією особистості та емпіричним 
знанням…» [4]. Такий підхід дозволяє звернути увагу на 
автономізацію та претендування на самодостатність окремих 
народних прийомів та художніх засобів виразності в етнодизайні. 
Ю. Лотман розглядає мистецтво як «вторинну моделюючу систему», 
яка надбудовується над першою мовною системою і наслідує її, 
отже є знаковою. А. Шюц під знаковою системою розуміє такий 
смисловий контекст, в межах якого стає можливою ідеальність 
повторення знаку «знов та знов». 

Творчість Р. Барта називали філософією «підозри та спротиву», 
автор розглядає розвиток різних мистецтв у безпосередньому 
зв’язку з різними типами дискурсу і, власне цей розвиток називає 
«синтаксисом».  У всіх творах в рівній мірі виявляється певна 
підпорядкованість деяким регулярним обмеженням. При цьому, 
формальний характер обмежень має набагато менше значення, аніж 
їхня стабільність, адже на цій другій стадії моделюючої діяльності 
розігрується не що інше, як свого роду боротьба проти випадковості. 
От чому критерії рекуррентності набувають чи не деміургічну роль: 
саме завдяки регулярній повторюваності тих самих   одиниць й їхніх 
комбінацій, твір предстає перед реципієнтом художнього впливу як 
закінчене ціле, або, як ціле, наділене змістом. Отже, твір мистецтва 
є тим, що людині вдається вирвати з-під влади випадку [5]. 

Етнодизайн розкриває видову специфіку мистецтва, 
переосмислює та наповнює новим змістом різні форми народної і 
промислової художньої образності, реалізує засоби художньої 
виразності, принципи художнього узагальнення та ін.  
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Становлення етнодизайну в ХХ ст. обумовлювалось розвитком 
промислового виробництва, а на поч. ХХІ ст. етнодизайн все більше, 
особливо у західноєвропейській парадигмі мислення, реалізує 
інфосферу людського буття: використовується у інтернет-
технологіях, сфері послуг.   Етнодизайн акумулював у собі попередні 
здобутки у галузях етномистецтва, естетики, дизайну, світоглядних 
засад культуротворчості та є специфічною моделлю буття 
людського, культуротворчого за своєю сутністю.  

Людина, як і культура загалом, – це завжди діалог, а мистецтво 
в різних формах художньої образності, що передбачають різну 
знакову кодифікацію не тільки виражає цей діалог зі світом як зв’язок 
з природою, іншою людиною та іншою культурною традицією, але й 
надає йому нового звучання, збагачує його новими смисловими 
художньо-образними глибинами. Діалог людина-світ, 
опосередкований в мистецькій знаковості та символічності, 
відображається в органічному існуванні людини в природі. 

Про діалогічне моделювання буття людини у світі засобами 
художньої виразності можна судити починаючи з ранньої історії 
людства, коли відбулось її самоусвідомлення та лише намітився 
початок світоглядного відмежування від природи, а загалом людина 
була її органічною частинкою. Все це виражалось у первісному 
мистецтві, специфічною особливістю якого є, як відомо, синкретизм.  

На сучасному етапі розвитку людської духовності етнодизайн 
покликаний відтворювати найбільш архаїчні за формою та 
синкретичні за змістом способи художньої виразності. В етнодизайні 
художній образ, зображення носить символічно-знаковий та 
утілетарний характер пов'язаний з реальними потребами людей та 
практичним застосуванням речі, або інформаційного продукту. 

Український орнаментальний розпис, вишивка, анімалістичні 
сюжети в етнодизайні відображають деперсоніфікований діалог 
сучасної людини з минулим свого народу, який покликаний дати 
відповіді на злободенні питання сьогодення в контексті архаїчного 
деперсоніфікованого колективного „Ми” у природному і 
соціокультурному світі.  

Синкретичні форми художньої виразності передбачають різні 
засоби цієї виразності, які сприймаються у єдиному вимірі поєднання 
по-перше, видової специфіки мистецтва та по-друге, художньої 
образності з насущнім буттям первісної людини. Діалог людина-світ, 
опосередкований в мистецькій знаковості та символічності, 
відображається в органічному існуванні людини в природі, але тут 
ми ще не зустрінемо відображення окремої і, тим паче, конкретної 
людини. Натомість саме відображення носило скоріше не образний, 
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а знаковий характер та виконувало не художню, а утилітарну 
функцію панування над об’єктом відображення і водночас, 
поклоніння перед ними. 

З історії розвитку мистецтва стає зрозумілим, що картини 
палеоліту – це здебільшого відображення тваринного світу від якого 
залежало існування дикуна, зокрема, малюнки велетенських оленів, 
табунів диких коней, бахматих зубрів тощо. Тому 
деперсоніфікований діалог з ними – це спроба самоідентифікації 
себе у світі через вшанування цих істот у зображенні, це – діалог-
поклоніння і водночас діалог-оволодіння. Виходячи зі світогляду 
дикуна, в цьому немає суперечності, оскільки, наприклад, заборона 
на споживання м’яса тотемних тварин поступово зникає. Існував 
ритуал прохання у жертви „вибачення” за її вбивство. 

В античності лише починає намічатись автономізація різних 
засобів виразності, які модифікують колективне „Ми” у 
персоніфікований діалог людини і світу, а ідея органічно-
синкретичного існування людини в світі заміняється на конструкт 
гармонійного існування. І кожний період по-різному відображає 
людину та визначає її місце у діалозі зі світом.  

Знакова, символічна, образна системи крито-мікенського 
мистецтва ще фіксували та не відображали персоніфікації. На нашу 
думку, діалог зі світом тут ще не остаточно відходить від східної 
традиції матричності, коли всі твори складаються за канонами 
певної художньої „матриці”. Натомість відносна різноманітність поз 
та сюжетів поєднується з відображенням однотипних 
деперсоніфікованих облич. Свідченням того є фрески Кносського 
палацу, зокрема такі, як кокетлива „Парижанка” (цю назву дав сам 
Еванс), розкрашений рельєф „Цар-жрець” та одноликі „Дами у 
блакитному” (ХV ст. до н. е.). Ці твори, свідчать про діалог культур, 
адже в них відчувається вплив східних традицій, наприклад, 
давньоєгипетської, коли відбувається відображення голови (та ніг – 
„Цар-жрець”) фігури у профіль, а торсу – в анфас. 

Зупинимось більш детально на аналізі знакової природи 
фрески з Кноського палацу „Акробати з биком” (ХV ст. до н. е.). в якій 
кодифікуються різні види діалогів: діалог зі світом (з твариною), з 
людиною, опосередковано, з глядачем. Техніка виконання фрески та 
вміння писати людину, досягло такого рівня, що стала можливою 
передача руху людини не як людини-символу (первісне мистецтво), 
а як людини з обличчям та певною культурною приналежністю 
(локони волосся, що спадають, зачіска, одяг).  

Збагачення технічних прийомів мистецтва, на даному етапі, не 
було абсолютним і зовсім не знаменувало відхід від архаїчної 
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архітектоніки побудови художнього тексту. Все це дозволило не 
відмовитись, а поєднувати синкретичність первісного мистецтва з 
новаторськими техніками відображення.  

Важко не помітити „первісну” манеру виконання галопу бика, 
могутній вигиб спини та нахил шиї, короткі лапи та великі гострі роги, 
його зображення займає майже всю площу фрески. І якщо первісне 
зображення людини було схематичним то в даному разі, з’являється 
смислова підкореність великого малому, підкореність тварини 
людині. Адже, акробат з лівого боку тримає бика за рога, посередині, 
осідлавши, робить небезпечну акробатичну вправу і з правого боку, 
третій – простягає руки, аби впіймати напарника.  

Діалог людини з людиною у картині – це смислова вісь 
тваринного світу, це лінія вигнутих ріг, шиї, спини та s-образного 
хвоста. Ця фреска – діалог статики (бічні постаті акробатів) та 
динаміки (смисловий центр фрески – бик та постать акробата в 
центрі), людського і природного при визначальній ролі першого.  

На нашу думку, для крито-мікенського періоду, як до речі й для 
мистецтва архаїки і класики, загалом, характерний діалог із світом в 
якому людина постає так би мовити у „загальному вигляді”, у 
моделюванні абстрактної, а не конкретної людини. Ця людина 
виступає складовою матеріальної форми буття макрокосму і тому, 
діалог людини зі світом моделюється мистецтвом через 
відображення зовнішньої (тілесної) „співвідносності” людини і світу 
як гармонії. При цьому, людина є неавтономізована, вона виступає 
нерозривною частиною зовнішнього світу, а діалог людина-світ 
ґрунтується на уявленні про людину як фізичну істоту. 

Процес автономізації різних засобів художньої виразності 
дозволяв експлікувати діалогічне моделювання на різних мистецьких 
рівнях. Видова специфіка мистецьких практик передбачає певні 
стійкі форми творчої діяльності, які виражають світоглядні традиції 
через різні способи їх матеріального втілення. 

Як відомо, антична архітектура і скульптура представляють 
собою уречевлене у формі каменю уявлення греків про людину, 
якою вона є, або якою вона повинна бути. Це уявлення 
інформаційно-знакове, воно передбачає комунікацію і діалог, 
відповідно, діалог людина-світ, це органічне „вписування” храмів та 
скульптур в ландшафт як образ і знак природного середовища. 
Прикладом моделювання гармонійного діалогу людини та природи 
може слугувати комплекс Акрополя в Афінах.  

Храми та скульптури розташовувались на пагорбах з яких 
розкривались види на море, вони не були грандіозними і не 
подавляли людину, а звідси – архітектурні споруди храмів пронизані 
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світлом, – це один з елементів організованого людиною космосу. За 
великим рахунком, вже не має значення: чи є конкретна людина 
елементом космосу, чи є цим елементом її абстрактний образ у 
опосередкованій формі відображення у камені.  

Важливо те, що наслідування художніх форм, образів, систем 
знаків і кодів історичного мистецтва є «перенесенням» тогочасного 
культурного тексту в сучасний контекст, що вже має зовсім інше 
значення. Саме контекст робить предмет артефактом у тому смислі, 
що знаковий або символічний зміст об’єкту «прочитується» з 
діаметрально інших позицій. Зокрема, для дикуна зображення 
тварини могло нести фетишистське, магічне, утилітарне значення, а 
у сучасному вимірі етнодизайну цей малюнок несе гедонічну 
функцію: людина може милуватися грацією первісних тварин тощо. 
Виходячи з поглядів Р. Барта можна зазначити, що етнодизайн є 
своєрідним способом повторення архаїчних культурних знаків та 
різноманіття їх комбінацій в культуротворчому бутті сучасної 
людини.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.  Таким чином, етнодизайн є на 
сьогоднішній день таким способом моделювання культуротворчого 
буття, який розкриває онтологічний зв'язок сучасної людини з 
традиційними світоглядними цінностями. В Постмодерні етнодизайн 
органічно входить в інфосферу культуротворчості, відображаючи 
архаїчно-синкретичні мистецькі форми деперсоніфікованого діалогу 
із зовнішнім світом. Етнодизайн апелює до почуттєво-емоційної, 
естетично опосередкованої сфери людського буття розкриваючи 
постміфологічний потенціал сучасної культури. 

Знакова природа етнодизайну розкривається у діалогічній 
передачі за змістом життєво (і буттєво) значимої інформації в основі 
якої лежить знак, що її узагальнює та опосередковує, а за формою 
це може бути: художня ідея, образ, символ, видова специфіка 
мистецтва тощо, що спонукає людину до відповіді на виклики буття – 
культуротворчості.  

Мистецькі практики етнодизайну у найвищих злетах по суті є 
перемогою над випадковостями буття і подоланням небуття, адже 
культурний знак, на якому вони засновані, завжди живий, він 
набуває нового сенсу з розвитком просторово-часового виміру. 
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ФЕНОМЕН ОСВІТИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

У статті «Феномен освіти в історико-філософському 
контексті» авторами зроблена спроба проаналізувати погляди 
видатних вчених-філософів різних епох на такий складний 
компонент суспільного буття людини, як виховання 
підростаючого покоління.  

У різні часи мислителів цікавили проблеми ефективного 
прищеплення людині корисних знань, вмінь та моральних 
установок. В залежності від рівня розвитку суспільства на 
певному історичному етапі змінювалися і погляди на феномен 
освіти: від природовідповідної концепції навчання та виховання в 
Античності через схоластичну модель навчання Середньовіччя, 
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раціоналістичну парадигму освіти Нового часу до 
гуманістичноорієнтованої освіти сьогодення. 

В кожну історичну епоху її видатні мислителі створювали 
своєрідні концепції освіти, які детально розглянуто автором у 
статті.  

Автори розглядають у статті і проблеми української вищої 
освіти ХХІ сторіччя. Вони пов’язані з загальною невизначеністю у 
духовних орієнтирах в суспільстві, проблемою професійного 
самовизначення випускників в нових ринкових умовах.  
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ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ 
КОНТЕКСТЕ 

Статья «Феномен образования в историко-философском 
контексте» раскрывает историческую трансформацию 
означенного выше компонента общественного бытия. В 
зависимости от условий бытия человечества, менялись и его 
взгляды на воспитание и образование подрастющего поколения. В 
языческой Античности, где природа и окружающий человека 
растительный и животный мир обожествлялись, главным 
принципом образования мыслители называли 
природосообразность. На этом настаивали натурфилософы, и 
такие глыбы древнегреческой философии как Аристотель, 
Платон. Средневековье преподносит нам свой вигляд на 
формирование подрастающего поколения. Это, конечно же, 
ориентированная на Бога, схоластическая концепция 
образования. Новое время кардинально меняет общественные 
идеалы, а вместе с ними и образовательную парадигму. В этот 
период тотального рационализма, философы видят таким и 
образование. Автором также проанализированны современные 
проблемы высшего образования, хотя, конечно же, большее 
внимание уделено историческому развитию философских 
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взглядов на этот важный, общественнообразующий компонент 
бытия человечества. 
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THE PHENOMENON OF EDUCATION IN HISTORICAL AND 
PHILOSOPHICAL DISCOURSE 

In the article «The phenomenon of education in historical and 
philosophical discourse» the author attempts to analyze the views of 
eminent scientists and philosophers of different ages to such 
complicated social component of being human as educating the younger 
generation. 

At different times, philosophers interested in the problems of 
efficient grafting person of useful knowledge, skills and moral principles. 
Depending on the level of society at a certain historical stage and 
changed views on the phenomenon of education: from concept 
accordance nature training and education in antiquity through medieval 
scholastic learning model, rationalist paradigm of education in modern 
times to humanityoriyented education nowadays. 

In every historical era of prominent thinkers created the original 
concept of education, which is considered in detail by the author in the 
article. 

The author reviews the article and the problems of Ukrainian higher 
education twenty-first century. They are related to the overall uncertainty 
in spiritual guidance in society, the problem of professional self alumni in 
the new market conditions. 

Галузі філософії освіти  передував філософський аналіз 
проблем освіти великими філософами, які входили до їх 
філософських систем в якості складової частини. Вихідні світоглядні 
установки творців філософських систем визначали місце людини у 
світі, принципи його буття і підготовки до життя.     В епоху 
Античності в якості універсального поняття освіти виступала 
«пайдея» (як універсальна освіченість, що поєднувала в собі освіту і 
виховання). «Оракулом» однією з перших педагогічних концепцій був 
Геракліт з Ефеса. Єдність макрокосму і мікрокосму (людської душі) - 
одна з ключових ідей гераклітової натурфілософії. Міркуючи про 
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виховання та освіту в античності, не можна не згадати Демокрита. 
Він розцінював вихователя як скульптора, який ліпить і формує 
людину. Ідеї Демокрита про природовідповідну освіту та виховання, 
роль трудового виховання і залишаються актуальними і на початку 
ХХІ ст. 
      Один з родоначальників діалектики, давньогрецький філософ 
Сократ визначав мету виховання не як оволодіння сукупністю давно 
встановлених моральних норм і моральних правил, а як розвиток 
розумових здібностей людини. Він вважав, що досягнення мети у 
вихованні можливе через діалог, суперечку, бесіду. Сократичні 
бесіди зробили революцію не тільки в навчанні та вихованні, але і 
справили величезний вплив на подальший розвиток філософської і 
суспільної думки. 

Учень Сократа, філософ Платон заснував Афінську 
філософську школу - Академію. Педагогічні ідеї Платона нерозривно 
пов'язані з його філософським вченням про особливе в 
інтелектуальному світі - світі ідей. На думку філософа, мета 
виховання полягає в розвитку знання, яке осягає гармонію між 
реальністю і творчої ідеєю, закладеною в людині. Вельми 
прогресивними були погляди Платона на освіту жінки, яка, на думку 
філософа, має вибудовуватися в тій же логіці і з тим же змістом, як і 
освіта чоловіків. 

 Найвизначніший філософ Античності - Аристотель головним 
завданням загальної освіти вважав закладення учням 
фундаментальних неспеціалізованих знань.  Вперше в історії 
педагогіки Аристотель запропонував вікову періодизацію виховання, 
виділив три періоди і визначив для кожного з них цілі, зміст і методи 
виховання. Ідеї Аристотеля мали величезний вплив на розвиток 
педагогічних поглядів в епоху Античності й Середньовіччя, вплинули 
на еволюцію освіти в цілому. 

Для Середньовіччя характерним стала відмова від античності, 
яка проголошувалася під гаслом боротьби з язичництвом. Разом з 
тим, повне заперечення найбагатшої античної спадщини було 
абсолютно немислимим, і насправді відбувалася тривала, складна і 
суперечлива трансформація античної культури, її адаптація до 
християнської доктрини. Жорстку трансформацію перетерпіли «сім 
вільних мистецтв»: діалектика перетворилася в «служницю теології», 
мистецтво риторики призначалося для складання проповідей, 
астрономія - для визначення дат християнських свят, музичне 
мистецтво обмежувалось церковною службою і т.д. Але, не 
зважаючи на це, один з представників цього періоду Авреліє 
Августин визнавав досягнення античної освіченості і педагогічної 
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думки. Він закликав дбайливо ставитися до дитини, не завдавати 
шкоди її психіці покараннями. Вершиною середньовічної освіти 
з'явилися університети, які стали створюватися в XII-XIII ст. як 
своєрідні навчальні корпорації, цілком у дусі часу до кінця XVIII ст. 
Університети протиставили схоластиці, «науці порожніх слів і струсу 
повітря», кипучу інтелектуальну діяльність, характерною формою 
якої стали диспути на найрізноманітніші теми. Відроджуючи дух 
античності, вони готували вченість Відродження. З стін старовинних 
університетів вийшли видатні діячі науки й освіти, оновленої релігії - 
Ян Гус, Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка, Микола Коперник, 
Галілео Галілей, Френсіс Бекон. 

Гуманізм Відродження, стверджуючи вінцем творіння людину, 
самодостатню і самодіяльну особистість, вважав найбільшим 
надбанням людини її думку, знання, а мірилом її дій - майстерність їх 
виконання. Проблеми освіти складали найважливіший компонент 
філософських систем гуманістів, а педагогічна діяльність була 
головною областю реалізації їхніх ідей. Знавець античної філософії 
Вітторіно да Фельтре заснував школу, названу ним «Будинком 
радості», яка містилася в прекрасному палаці. Наповнена світлом і 
повітрям, вона мала у своєму розпорядженні все до роботи і занять. 
Велика увага в ній приділялася фізичному розвитку учнів, іграм на 
лоні природи, вивченню класичних мов і літератури, математики та 
астрономії. 
Вінцем гуманістичної освіти стала неоплатонівська академія. 
Педагоги-гуманісти в рівній мірі спиралися на класичну спадщину, і 
на принципи лицарського виховання. Вони залучали ідеї державного 
устрою у Аристотеля, військового мистецтва у Цезаря, агрономічні 
пізнання Вергілія. Провідним завданням визнавалося «громадянське 
виховання», що виховувало максимально корисним для суспільства 
такого громадянина, який в повній мірі отримав можливість для 
розвитку своїх здібностей і можливостей. 
Істотний вплив на культурні процеси Відродження, включаючи освіту, 
мав такий суперечливий рух, як Реформація. На рубежі XV-XVI 
століть відбувається відчутний зсув гуманістичних акцентів, 
пов'язаних насамперед з ланцюгом розчарувань, тепер вже в 
ренесансних очікуваннях. Гуманізм набуває суворо-аскетичного 
характеру. 

Епоху, що змінила Відродження, часто називають Новим часом 
(«Age Nou-velle» - фр.). XVII-XVIII ст. - епоха серйозних економічних і 
соціальних змін. Новий ідеал особистості передбачав формування 
людини, здатної осягати світ у його цілісності, роблячи з цього 
практичні висновки. Успіхи природознавства були базою не тільки 
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для соціальної впевненості. З'єднання ренесансного пантеїзму - 
обожнювання природи і переконаності в її пізнаванності висувало 
Природу в якості головного Вчителі та Вихователя. Доводилася не 
просто необхідність освіти, але і необхідність природо відповідної 
освіти і виховання. 
Переломною фігурою на стику Відродження та Нового часу - і 
хронологічно, і за поглядами - був Френсіс Бекон.  Він висунув ідею 
науки і освіти як «найбільш радикальних засобів морального, 
релігійного і політичного оновлення суспільства». У запропонованій 
ним програмі вихідним було дослідження ставлення людини до 
природи, а вже на основі цього - відносин між людьми, 
обґрунтовувалась єдність пізнання природи і природо відповідного 
виховання. 

Французький філософ, математик і фізик Рене Декарт 
найважливіше значення надавав розвитку в учнів здатності до 
суджень, самостійного і вірного осмислення не тільки навколишнього 
світу, але і власних вчинків, включаючи слабкості, «афекти і 
пристрасті душі», закликав боротися з капризами, що йдуть ще з 
дитячого переконання, що «світ існує тільки для нас і все належить 
нам».      До середини XVII ст. набуває популярність просвітницька 
установка «Всім знати все про все» (Я.А. Каменський), серйозне 
обґрунтування отримують ідеї пансофіі, тобто узагальнення всіх 
здобутих людством знань і доведення їх у доступній формі до всіх 
людей - через школу, яку відвідують всі стани . Ян Амос Каменський 
вважається засновником педагогіки в сучасному розумінні. Більш 
того, його ім'я з повною підставою можна пов'язати із зародженням 
всієї програми Просвітництва. 

    Педагогічна думка Просвітництва, уповаючи на науку, разом 
з тим спиралася на соціальні завоювання Відродження і Реформації. 
Піддавши «суду розуму» існуючу систему освіти і виховання з її 
зарегламентованістю, прихильністю до догматичного заучування 
давно відмерлих «істин», просвітителі-енциклопедисти і їй винесли 
свій вирок. Педагоги Просвітництва прагнули наблизити освіту 
починаючи зі школи до мінливих соціальних умов, враховувати в 
повній мірі природу людини. 

Нові ідеї запропонували німецькі філософи на рубежі XVIII-XIX 
ст. І.Кант і Г.Гегель були одними з перших, хто виявив обмеженість 
механіко-математичного природознавства, більш різкою виявлялась 
розбіжність механіцизму з гуманістичними принципами. Почалося 
критичне осмислення ідеї панування над природою. Серйозним 
ударом по механіцизму були кантовскі доводи протии  існування 
«ефіру», його «антиномії», в яких з однаковою переконливістю 
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доводилася  кінцева / нескінченність простору і часу, існування / 
неіснування Бога. 

Іммануїл Кант розцінюючи виховання як основоположення 
людської діяльності вважав, що людина може стати людиною тільки 
через виховання. Саме у вихованні Кант бачив «найбільшу 
таємницю удосконалення природи». Перебуваючи під істотним 
впливом руссоізма, Кант непогоджувався з ним у відношенні до 
культури. Для Канта людина  це і творець, і творіння культури, яка 
(культура) виводить його з жорстоко-дикого стану, робить його 
діяльність, в тому числі по відношенню до самого себе.  Георг  
Гегель  стверджував, що людина - продукт історії, а його розум і 
самопізнання - продукт культури. Відводячи людині роль творця і 
творіння, він особливо виокремлював роль виховання. Тільки 
виховання здатне створювати розумну і духовну істоту.  Класиком 
педагогіки для наступних поколінь став мислитель епохи 
Просвітництва Йоганн Песталоцці  значення якого виходить далеко 
за національні рамки. В історії світової педагогіки Песталоцці здобув 
славу «народного проповідника», «батька сиріт», подвижника 
виховання «принижених і ображених», творця справді народної 
школи. На схилі років він написав «Лебедину пісню», де узагальнив 
свій педагогічний досвід, як і раніше шкодуючи про те, що він так і не 
вивів народ з темряви і бідності.  

Науковий доробок мислителів епохи Просвітництва явився 
основою на якій формувалися різноманітні інтерпретації проблеми 
освіти і виховання. Розвиток філософії освіти в рамках раціоналізму 
зумовило, фактично, основну спрямованість європейської, а згодом і 
вітчизняної освіти аж до теперішнього часу. Під впливом 
раціоналістичної парадгіми освіта набула той закінчений вигляд 
класичної  або «елітної освіти», в якому вирішальну роль відіграє 
гуманітарне знання.  Завдяки раціоналістичної системі освіти, що 
зберігала традиції та культуру освіти сучасна середня і вища школа 
має можливість підготовки інтелектуальної еліти, характерними 
ознаками якої є не тільки вузька професійна спеціалізація, а й 
духовна спроможність і відданість високим принципам суспільного 
блага. 

На відміну від західної філософії освіти, орієнтованої на 
завдання розробки різних моделей діалогічного навчання, 
вітчизняна філософія освіти знаходиться в процесі осмислення 
радикальних змін, які відбуваються у всіх сферах суспільного життя. 
Основна складність полягає у відсутності системи ціннісних 
орієнтирів, які сприяли б консолідації суспільства навколо 
загальнозначущих цілей. З одного боку, склалася нагальна 
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необхідність у розвитку національного мислення, що відповідає 
завданням модернізації української економіки, але з іншого-труднощі 
соціально-економічного зростання породжують в педагогічному 
середовищі тенденції ототожнення раціоналізму з технологізмом і 
утилітаризмом. Звідси - традиційне для української культури 
протиставлення раціонального і духовного, навчання і виховання, 
що в сучасних умовах вимагає до  пошуків інтегративних ідей на 
шляхах осмислення матеріалів історії вітчизняної філософії освіти. 

Основні проблеми, які постають сьогодні перед системою 
української вищої освіти, можна позначити такими запитаннями: 
чому вчити в сьогоднішній ситуації, коли нові духовні орієнтири 
починають лише складатися, як вчити і яким чином забезпечити 
процес безболісної соціальної адаптації та професійного 
самовизначення випускників в нових ринкових умовах. Відповіді на 
ці запитання можна дати лише за умови попереднього 
концептуального обґрунтування освіти як найважливішого механізму 
трансляції та відтворення культурних цінностей, норм, ідеалів, за 
умови успішної соціальної і професійної адаптації молодої людини. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕНЦІЇ МУЗИКИ  

У статті розкрита соціально-філософська сутність музики 
як соціокультурного феномену в контексті інформаційного 
простору. Визначається природа понять «музика», «музична 
свідомість». Стверджується думка, що музична свідомість 
зумовлюється соціальними умовами життя суспільства і 
відображує зміни, які відбуваються, впливаючи на процеси силою 
художніх засобів. Крім того, музична свідомість детермінується 
світоглядними та ідеологічними принципами, характерними для 
народу, нації, соціальної групи в ту чи іншу історичну епоху. 
Зазначається, що однією з важливих особливостей музики є її 
інтегруюча сутність – здатність  поєднувати у собі 
найсуттєвіші риси  культури соціальних груп. 

Ключові слова: музика, музична свідомість, мистецтво, 
естетична свідомість.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕНЦИИ 
МУЗЫКИ  

В статье раскрыт социально-философский смысл музыки 
как социально культурного феномена в контексте 
информационного пространства. Определяется суть таких 
понятий, как «музыка», «музыкальное сознание». Утверждается 
мысль о том, что на музыкальное сознание влияют социальные 
условия жизни общества, оно отображает изменения, которые 
происходят в нем, влияя на процессы силой художественных 
средств. Кроме того, музыкальное сознание детерминируется 
мировоззренческими и идеологическими принципами, которые 
характерны для народа, нации, социальной группы в тот или иной 
исторический период. Одной из важных особенностей музыки 
есть ее интегрированная сущность – способность объединять в 
себе проявления культуры социальных групп. 
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SOCIO-CULTURAL AND INFORMATION INTENTION OF MUSIC 
Research  is dedicated to social philosophy analysis of music as 

social cultural phenomenon in the context of information space. The 
essence of the concepts «music», «musical consciousness». The idea is 
affirmed that musical consciousness first of all is stipulated by conditions 
of social life and reflects in itself changes which take place influencing 
those processes via artistic means. Moreover musical consciousness is 
determined by world outlook and ideological principles which are 
characteristic to the certain people, nation, social group in a certain 
historical period. It is stressed that music is formed and developed in the 
process of musical historical practice and it is a product of the 
development of musical activity which tares place within aesthetic 
consciousness. The idea is affirmed that one of the important features of 
music is its integrative essence – ability to combine in itself the most 
essential features of the culture of the certain people, nation, social 
group in a certain period of their development. 

It is marked that the structure of music and musical consciousness 
includes different musical and general cultural layers of the spirit of the 
certain people, nation, social group, separate personality. However 
universal meaning within it has such main components as musical 
perception, musical thinking and musical stereotypes. Music is a 
complex, highly ordered dynamic system, able to actively regulate their 
internal processes in accordance with the environment, social 
environment, social order. This contributes not only to display them, but 
their artistic impact force transformation. 

Keywords: music, musical consciousness, art, aesthetic 
consciousness.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. 
Інформаційна складова цивілізаційного процесу розвитку сучасного 
суспільства по-новому поставила проблеми усвідомлення музики, її 
соціально-культурної ролі. Еволюція музики, сьогоденний стан 
розвитку соціуму, рівень наукового пізнання місця музики в сучасній 
інформаційній культурі дозволяють перейти від аналізу (розглядання 
окремих чинників та аспектів, формування вузьких теорій) проблеми 
до теоретичного синтезу на основі нових уявлень про 
соціокультурне буття музики.   
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Вивчення глибинних прошарків духовного життя суспільства 
передбачає необхідність дослідження музики у нерозривній єдності з 
іншими явищами  суспільного буття, насамперед – інформаційними 
процесами. У музиці проявляється і зберігається соціально-
економічна і політико-правова організація суспільства, 
світосприймання і світобачення народу, його ідеали, ціннісні 
орієнтації, світоглядні позиції тобто весь комунікативний спектр. 
Мистецтво музики поєднує епохи, які різні у часовому і просторовому 
вимірах. Це базова засада, що дає можливість комплексно 
сприймати навколишню дійсність, оцінювати її, діяти в ній відповідно 
до прийнятих у суспільстві соціальних норм, зразків поведінки, де 
відображаються національні особливості та загальнолюдські 
цінності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуки 
специфічного змісту музики як одного з конструктів духовної 
культури суспільства, здійснюються представниками різних галузей 
науки – філософами, музикознавцями, істориками, культурологами, 
етнографами та іншими категоріями вчених, що сприяло появі різних 
теоретичних концепцій, розширенню уявлень. Заслуговують на увагу 
теоретичні положення з проблеми музики як предмету логіки 
О. Лосєва [1; 2; 3], як світу людини В. Суханцевої [4; 5], музики як 
символічно-звукової квінтесенції культурно даної всезагальності 
О. Рябініної [6], як узагальнення світоглядного змісту С. Уланової [7; 
8], музичного естезису О. Капічіної [9; 10; 11]. 

Як показало дослідження, більше уваги вченими приділяється 
загальним аспектам музики, а також українському національному 
менталітету і майже зовсім не досліджуються складові компоненти 
даного соціокультурного феномену, які інтегрують у собі 
найхарактерніші особливості культури певної епохи, народу, нації, 
окремої соціальної групи. Крім того, музика потребує не тільки 
спеціального музично-теоретичного вивчення, але, в першу чергу, 
соціально-філософського осмислення і узагальнення, що озброїть 
дослідників інших галузей науки методологічними засадами і дасть 
можливість простежити глибинні взаємозв’язки з іншими 
соціальними явищами. Отже, недостатнє дослідження проблеми 
саме у соціально-філософському аспекті та її соціальна значущість в 
контексті інформаційного простору зумовили вибір поставленої 
проблеми. 

Метою статті є соціально-філософський аналіз музики як 
соціокультурного феномену в контексті інформаційного простору. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити завдання: 
виявити соціальну зумовленість музики; охарактеризувати 
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світоглядні детермінанти; обґрунтувати інтегруючі функції музики в 
контексті інформаційного простору.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В усі періоди 
людської культури багато уваги приділялося визначенню ролі музики 
у суспільних процесах і, навпаки, впливу соціальних чинників на 
музичну творчість. Особливо активно осмислювалася дана 
проблема в тих країнах і в ті періоди, для яких характерним була 
найбільш активна участь музики у суспільному житті, наприклад, 
Стародавня Греція, Італія в епоху Відродження, Західна Європа 
ХVШ і ХІХ століть, періоди розвитку масової музики у світовому 
масштабі тощо. Мислителі Стародавньої Греції, Стародавньої Індії, 
Стародавнього Китаю прагнули осмислити соціальні функції музики і 
особливості її суспільного сприймання, особливо акцентуючи при 
цьому на здатності музики впливати на психіку людини. У їх 
міркуваннях щодо магічної, лікувальної, виховної функцій музики 
особливий інтерес мають думки про роль музики в управлінні 
державою, в організації суспільного життя, у формуванні необхідних 
суспільству моральних якостей. Поряд з такими конкретними 
спостереженнями мали місце і перші спроби теоретичної розробки 
проблеми музики, з’ясування її соціальної зумовленості. Такі спроби 
властиві філософським системам Платона, Аристотеля, Демокрита. 
Отже, вже стародавні філософи на основі теоретичних узагальнень 
практичного музичного досвіду висловлювали думку щодо 
соціальної зумовленості музики. 

Дана властивість чітко простежується в усі періоди суспільного 
розвитку: Середньовіччя викликало бурхливий розвиток духовної, 
релігійної музики; епоха Відродження – різноманітні музичні жанри 
світського спрямування; період зародження і розвитку 
капіталістичних відносин і зростання міст – виникнення міського 
романсу, романтичних напрямків; період революційних зрушень у 
суспільстві сприяв появі революційних мотивів у музиці; ХХ століття 
стало епохою розвитку так званої «масової музики». Ці зміни  
відображалися у музичній свідомості народу, нації, соціальної групи, 
а зміни у музичній свідомості, у свою чергу, викликали  відповідно і 
зміни у формах побутування музики як виду мистецтва – 
популярною стає домашня форма музикування, придворні капели, 
камерні концерти, виникають музичні, оперні театри, посилюється 
увага дослідників до народної пісні; під впливом сучасних 
особливостей суспільного розвитку популярними стали музичні шоу. 
Усе це підтверджує соціальну зумовленість музики, яка по-різному 
проявлялася в конкретні історичні періоди суспільного розвитку. 
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Теоретичне осмислення взаємодії, взаємозалежності соціального 
чинника і музики знайшло відображення у філософських, 
музикознавчих творах багатьох філософів, соціологів, психологів, 
композиторів, музикантів-виконавців, музикознавців. Цій 
проблематиці присвячуються спеціальні дослідження, появляються 
нові терміни і поняття, які відображають зазначені процеси, зокрема, 
«музичний побут», «музичне життя», «музична мова», «музичний 
естезис». 

Було б перебільшенням стверджувати, що у працях зарубіжних 
(І. Шейбе, Д. Аламбер, Е. Гофман, М. Вебер, Г. Кречмар) та 
вітчизняних (Б. Асафєв, П. Чайковський, П. Сокальський, 
Б. Яворський) діячів культури і мистецтва відображена, сформована 
і концептуально викладена система соціально-музичних 
взаємозв’язків. Це є окремі думки, спостереження, узагальнення, 
пов’язані з проблемами розвитку музичної культури. Однак, вони 
становлять значний інтерес для дослідження музики як соціального 
феномену в інформаційному просторі, її соціальної зумовленості, 
взаємодії індивідуальності композитора і соціального середовища, 
залежності музично-звукових систем від зміни соціальних умов, 
зміни рівня музичного сприймання від зміни характеру соціального 
середовища. Значний інтерес у визначеному плані мають думки, 
висловлені вітчизняними дослідниками щодо взаємозв’язку музичної 
інтонації з соціальними умовами життя суспільства. Музична 
інтонація розглядалася як одна з форм суспільної свідомості, яка 
виробляється певним народом, класом, соціальною групою. 
Дослідники зазначають, що життя музики в суспільстві залежить від 
побутових умов, від рівня виробництва, потреб у мистецтві та інших 
соціальних чинників (Б. Яворський). 

Проблема соціальної зумовленості музики у 20-ті роки ХХ 
століття досліджувалася соціологією, однак дана наука у радянській 
імперії засуджувалась і ототожнювалась з буржуазною 
«лженаукою», з якою велася жорстока боротьба. З огляду на ці 
причини закономірності соціальної зумовленості музики не були в 
полі зору вчених. Разом з тим, всупереч таких умов у вітчизняній 
науці того часу появляється низка філософських досліджень, у яких 
простежується взаємовплив соціальних умов буття людини і 
музичного сприймання, музичного смаку, соціальних функцій музики. 
Друга половина ХХ століття позначається значними зрушеннями у 
розвитку масового музичного мистецтва, що, з однієї сторони, не 
могло не проявитися на залученні до музичної культури широких 
верств населення, появі таких термінів як «масова музика», «легка 
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музика», а з другої – на музичній свідомості, в якій проявилися 
об’єктивні закономірності, одна з яких – відповідність музики 
соціальним і художнім запитам даної епохи. 

Думки про властивості, які сучасна наука відносить до музики 
як соціального явища, мали місце у працях філософів, починаючи 
від давніх часів. Однак особлива увага цій проблемі була приділена 
французькими вченими, які відносили себе до школи “Анналів” – 
Л. Февра, М. Блока, Ж. Дюбі та інших, які розглядали дане явище у 
контексті загальної характеристики умов буття людини. В українській 
суспільній науці характер народу, його “дух”, національні 
особливості культури, в тому числі музичної, були в центрі уваги 
таких українських мислителів як Д. Антонович, О. Бочковський, 
Г. Ващенко, М. Костомаров, В. Липинський, О. Потебня, І. Франко, 
Д. Чижевський та інших. У сучасній соціально-філософській думці 
дана проблема у тій чи іншій мірі розкривається в дослідженнях 
І. Бичка, А. Бичко, С. Кримського, В. Табачковського, В. Шинкарука 
та інших.  

Останнім часом у соціальній філософії активізувався підхід до 
дослідження музики через співвідношення, взаємозв’язок логічного 
та емоційного. Дослідники даного напрямку (А.Філатова, С.Алексєєв 
та ін.) стверджують, що з часів Просвітництва у різних формах 
проявляється прагнення при розгляді музики відмежуватися від 
ототожнення свідомості з мисленням, розглядати весь спектр її 
елементів. На думку вчених, музична свідомість індивіда й 
суспільства є результатом особистісних устремлінь, продуктом 
соціально-історичного розвитку, історії емоційно-вольової сфери, 
ціннісної і мотиваційної систем, що закріплюються у стилях 
мислення, проявляються у ідеалах, соціальних нормах. Саме цим 
пояснюється той факт, що музична свідомість визначається 
конкретними соціальними умовами, закономірностями музичної 
системи.  

В основі сучасних досліджень музичної свідомості – ідеї 
загальної універсальної методології пізнання, розроблені Кантом, 
Фіхте, Шеллінгом, сутність яких полягає у здатності кожного 
дослідника оволодіти загально філософською культурою мислення, 
в умінні зрозуміти протилежності і їх розв’язання та використовувати 
конкретні методи пізнання при вивченні конкретних явищ і 
предметів. Соціальна філософія переосмислює призначення 
використаних іншими науками категорій, уточнює сутність і природу 
позначуваних ними феноменів, співвідносить їх з дійсністю, 
відзначаючи при цьому провідну роль діяльності, а при розгляді 
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музичної свідомості – музичної діяльності (створення музичного 
твору, виконання і сприймання). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. В статті здійснена спроба соціально-
філософського аналізу проблеми музики як соціокультурного 
феномену в контексті інформаційного суспільства. Так, музика являє 
собою складну, високо впорядковану динамічну систему, здатну до 
активного регулювання своїх внутрішніх процесів у відповідності з 
навколишнім світом, соціальним середовищем, суспільним устроєм, 
що сприяє не тільки їх відображенню, але і їх перетворенню силою 
художнього впливу. Принципово важливим є те, що музика виникає, 
формується і розвивається у процесі музично-історичної практики і в 
цьому плані є продуктом еволюції музичної діяльності, яка, у свою 
чергу, протікає в межах естетичної свідомості, що розвивається як 
одна з форм суспільної свідомості, і в міру ускладнення її структури, 
диференціації суспільного життя, ускладнюється і диференціюється 
естетична свідомість. Усе це викликає відповідні зміни у змісті і 
характері музичної свідомості, яка виступає виразником 
національних особливостей, національної культури, національної 
самосвідомості народу, нації, соціальної групи, індивіда у різні 
історичні епохи. 

Будучи суспільним явищем, музика зумовлюється, передусім, 
особливостями соціальних умов життя суспільства, швидко реагує 
на зміни у соціальному житті: змінюється соціальна структура 
суспільства, його устрій, суспільні відносини, система цінностей, 
форми і жанри мистецтва, їх зміст, ставлення людини до мистецтва і 
одночасно формуються нові риси музичної свідомості. Саме в силу 
таких особливостей музика певного народу, нації, соціальної групи 
як компонент загальної системи – соціуму, дає уявлення не тільки 
про духовне життя, але й про устрій суспільства, його соціальну 
структуру, ціннісні орієнтації тощо. 

Крім об’єктивних і суб’єктивних чинників, під впливом яких 
формується музика та музична свідомість, особливу детермінуючу 
функцію відіграють світоглядні та ідеологічні принципи, які не тільки 
визначають загальну спрямованість мистецтва, в тому числі й 
музичного, але і його зміст, соціальну значущість, жанровість, засоби 
художньої виразності тощо. Однією з важливих особливостей музики 
є її інтегруюча сутність – здатність поєднувати у собі найбільш 
суттєві риси культури певного народу, нації, соціальної групи і 
трансформувати їх на кожному новому витку історичного розвитку 
відповідно до нових світоглядних та ідеологічних засад. В цілому 
можна відзначити, що дослідження музики як соціокультурного 
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феномену в контексті інформаційних процесів суспільства, нації, 
соціальної групи дає можливість визначити картину духовного і 
матеріального життя у будь-яку епоху і сприяти гармонізації буття 
сучасного українського суспільства. 
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Стаття присвячена спробі проаналізувати вплив 
культурного і цивілізаційного факторів на подальший розвиток 
тероризму. Засобами реалізації мети даної статті є аналіз впливу 
глобалізаційних процесів, що є основою конфліктів 
терористичного характеру, на сферу культури. Розглядаються 
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світів і конфлікти культур. 
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THE DIFFERENCE OF CULTURES AND CIVILIZATIONS AS A 
CONDITION OF THE ESCALATION OF THE CONFLICTS WITH 

TERRORIST NATURE 
The article is devoted to an attempt to analyze the influence of 

cultural and civilizational factors for the further development of terrorism. 
Means of achieving the goals of this article are to analyze the impact of 
globalization processes, which form the basis of terrorism, on the sphere 
of culture. The examples of the radical misunderstanding, clashes of 
ethnic worlds and conflicts of cultures are considered. 

Keywords: culture, civilization, terrorism, social conflict, 
globalization, extremism, fundamentalism. 

Конфлікти об’єктивно неминучі в будь-якій соціальній структурі, 
адже вони є необхідною умовою суспільного розвитку. Весь процес 
функціонування будь-якого суспільства і світового співтовариства 
взагалі складається з конфліктів і консенсусів, згоди і протиборства. 
Чим складніша соціальна структура суспільства, чим більше в ньому 
свободи, плюралізму, тим більше незбіжних, а часом 
взаємовиключних цілей, інтересів, цінностей і, відповідно, більше 
джерел для конфліктів. Сучасні зміни в характері насильницьких 
конфліктів можна представити формулою: від боротьби соціальних 
систем – до міжнаціональних, етнокультурних і релігійних зіткнень. 
Поширення конфліктів терористичного характеру є наслідком тих 
подій, що відбуваються в сучасному світі, а сфера культури є тим 
фактором, на фоні якого відбуваються сплески терористичної 
активності. 

Метою даної статті є спроба проаналізувати вплив культурного 
і цивілізаційного факторів на подальший розвиток тероризму. 
Засобами реалізації мети є аналіз впливу глобалізаційних процесів 
на сферу культури. 

Проблема тероризму довгий час залишалася відкритою через 
складність і неоднозначність самого явища. Не можна сказати, що 
проблема тероризму є недослідженою. Існує безліч робіт, 
присвячених цьому феномену, зокрема роботи В.Антипенка, 
В.Ємельянова, В.Ліпкан, Є.Ляхова, В.Крутова та інших дослідників, 
проте розмаїття позицій з цього питання так і не змогли розкрити 
людству шляхи боротьби з тероризмом як деструктивною силою 
соціуму. 

Конфлікт культур – це насильство, що не відає страху власної 
смерті: людина культури втрачає сенс життя разом з можливою 
загибеллю власного культурного світу. Саме тому Л. Козер вважав 
культурно-ідеологічні конфлікти найбільш ірраціональними і 
нерозв’язаними [1]. Слід зазначити, що останнім часом конфлікти 
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культур, сутички етнокультурних світів являють собою приклади 
радикального непорозуміння. О.Лановенко зазначає, що “корені 
сучасного тероризму виростають саме зі сфери культури і всіх тих 
зовнішніх форм репрезентації, в котрих вона знаходить свій прояв” 
[2, с. 42]. Культура – це насамперед локальний засіб буття людей, їх 
повсякденний світ, що природно історично виникає і максимально 
визначає екзистенцій ний вимір поведінки і зв’язків людей у 
суспільстві. 

Уявлення про різні цивілізації як культурно-історичні спільності, 
що співіснують на земній кулі, було введено в науку Н. 
Данилевським, який пов’язав формування цивілізації з 
особливостями панівних ландшафтів і показав, що цивілізації не 
змішуються між собою та змінюються тільки в історичних масштабах 
часів. 

Різноманітна картина світустворюється завдяки культурам і 
цивілізаціям, в межах яких діють власні соціокультурні системи 
регуляції. Ці історично сформовані стандарти часом відкидають 
цінності, які намагаються насаджувати. Ієрархія прав у різних 
культурах і цивілізаціях різна, а процес глобалізації заснований на 
тому, що ідея західної культури проголошується як найвища цінність. 
Головне – приймати західний погляд на права людини. Але в 
традиційній культурі права народів стоять вище прав людини. 

Дуже актуальною в цьому контексті є книга французького 
філософа і метафізика РенеГенона„Схід і Захід” [3], що вийшла в 
світ ще у 1924 році. Книга розкриває позицію автора, з якої 
відкривається безмежна панорама варіантів Єдиної Духовної 
Традиції, де кожна культура і кожна конкретна традиція знаходять 
своє місце. Автор зазначає: „західні люди... невиправно схильні 
судити інших через те, чим вони є самі та приписувати їм свої власні 
інтереси, так само як і приписувати свій образ думки і зовсім не 
замислюватися над тим, що можуть існувати інші інтереси та інший 
образ думки, настільки вузьким є їхній власний розумовий 
горизонт... Вони зайняті тільки тим, що отримують задоволення у 
затвердженні уявної переваги, яку вони собі приписують, але ця 
ілюзія обманює тільки їх самих; проте, найжахливішою є їхня жага 
до прозелітизму: за „моралізуючими” приводами у них приховується 
дух завойовництва, ім’ям свободи вони хочуть примусити весь світ 
їм наслідувати! Найдивнішим є те, що у власному самовдоволенні 
вони щиро уявляють, що мають „престиж” у всіх народів” [3, с. 51 – 
53]. 

Близькосхідний конфлікт є показовим на сьогоднішній день 
випадком зіткнення цивілізацій, яке передбачив сучасний західний 
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політолог і соціолог С.Хантингтон, присвятивши цьому явищу книгу 
[4]. Суть книги полягає в тому, що замість очікуваного Ф.Фукуямою 
та ідеалістами „кінця історії” [5] від лібералізму, мондіалізму та 
демократії, наступить ера глобальних конфліктів між основними 
світовими цивілізаціями. Вигляд світу буде формуватися за рахунок 
взаємодії семи – восьми великих цивілізацій: західної, 
конфуціанської, японської, ісламської, індуїстської, православно-
слов’янської, латиноамериканської, і можливо, африканської [4, с. 
54]. 

С. Хантінгтон пов’язує конфлікти та війни з культурною 
різницею та культурною дистанцією. Культурна дистанція сполучена 
з нормативною культурою, що обумовило поділ на суспільства з 
традиційною домінантою та суспільства з сучасним „модерністським” 
кодом. На його думку, „в світі, що народжується, основним джерелом 
конфліктів буде вже не економіка та ідеологія. Найважливіші 
кордони, що розділяють людство, переважаючі джерела конфліктів 
будуть визначатися культурою... Найзначніші конфлікти... будуть 
розгортатися між націями та групами, що належать до різних 
цивілізацій... Лінії розлому між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх 
фронтів” [4, с. 185]. 

Цивілізацію С. Хантінгтон вбачає у вигляді культурної 
спільності найвищого рангу, що визначається такими рисами, як 
мова, історія, релігія, звичаї, цінності, суспільні інститути, 
самоідентифікація. Цивілізація може включати і декілька націй-
держав, і одну, як, наприклад, Японія. Західна цивілізація існує в 
двох варіантах – європейському та північноамериканському, а 
ісламську він поділяє на арабську, турецьку та малайську. 
Найголовніше, чим розрізняються цивілізації, – це релігія [4, с. 91]. 
Адже релігія здатна мобілізовувати великі маси людей, вона 
дозволяє дати етнічну, моральну мотивацію будь-якій дії: чи то 
агресії, насильству або терористичному акту в ім’я нібито високих 
моральних цілей.  

Культурні особливості менше підвладні змінам, ніж економічні 
та політичні. С.В. Свистунов зазначає, що „зміни в області духовної 
культури, етноконфесійні зміни не можуть відбуватися так швидко, 
як змінюється покоління автомашин і комп’ютерів. В цих „тонких” 
сферах діють свої закони, які не можна скалькулювати і перекласти 
на мову фінансів і цифр. Тобто провідники глобалізації (ті, хто 
отримує найбільший зиск) повинні були б реагувати не тільки на 
фінансову і техніко-економічну інформацію, а й на соціальну, 
культурну, конфесійну тощо. Відомо ж, коли людину не чують, то 
вона нервує і кричить; коли ж не чують велику групу людей, то вони 
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можуть згуртуватися навколо харизматичних провідників і релігійної 
ідеології та піти на „святий” бій. І тоді аутсайдери стають лідерами, і 
саме так виникають ідеї асиметричних ударів по світовим цінностям” 
[6, с. 375 – 376]. 

В теорії Хантінгтона культурній різниці надається не тільки 
соціальний, але й політичний зміст. При цьому його ключова ідея 
така, що різниця в культурі, базових цінностях і віруваннях є 
джерелом конфлікту в боротьбі за військову, економічну та політичну 
владу. „В ісламській, конфуціанській, японській, індуїстській, 
буддистській і православній культурах майже не знаходять відгуку 
такі західні ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, 
права людини, рівність, свобода, верховенство закону, демократія, 
вільний ринок, відокремлення церкви від держави. Західні спроби 
пропагувати ці ідеї викликають зворотну реакцію, направлену проти 
„імперіалізму прав людини”, і затвердження власних цінностей... 
Саме по собі уявлення про можливості „універсальної цивілізації” є 
західною ідеєю, що суперечить партикуляризму більшості азіатських 
суспільств і їхньої схильності робити упор на відмінностях одних 
народів від інших” [4, с. 211]. 

Сучасні західні суспільства характеризуються високою 
орієнтацією на соціальну мобільність, на досягнення; розвинутою 
системою професій; стратифікацією, заснованою на досягнутих 
статусах; традиційні – стабільною структурою, ієрархією, 
заснованою не на досягненнях, а на становій або кастовій 
приналежності, приписуваннях, в результаті чого у партнерських 
відносинах на перший план виступають члени сім’ї, роду, громади. 

Традиції та сучасність не виключають одне одного, в будь-
якому суспільстві існують і ті, і інші елементи. Крім того, сучасними 
суспільствами можуть бути і незахідні країни. Кінець кінцем, 
особливо в останній час, все більше усвідомлюється, що не все є 
благом, що пов’язане з модернізацією: екологічні проблеми, 
надмірна індивідуалізація тощо. 

С. Хантінгтон, вивчаючи модернізацію традиційних суспільств, 
фіксував увагу на високій політичній мобілізації в перехідні періоди. 
Він пояснював її тим, що урбанізація, освіта та широка доступність 
інформації породжують у залучених до модернізаційного процесу 
груп нові потреби і уявлення про способи їх задоволення. Але 
реальні можливості таких суспільств, в тому числі соціально-
економічні, ростуть повільніше, ніж потреби людей. Уряди не можуть 
їх задовольнити. Відсутність відповідних політичних інститутів 
ускладнює, а іноді робить неможливим вираження вимог в межах 
закону. Недосконалість політичної системи, її нездатність 
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вирішувати протиріччя ведуть до конфліктів. Концепція модернізації 
в моделі Хантінгтонаетноцентрична. В ній зроблено спробу 
представити США як наддержаву, як модель, до якої мають прагнути 
всі. 

Сьогодні вже існує глобальна економіка, у якій всі розвинуті 
країни нерозривно пов'язані системою світового поділу праці й 
економічного обміну. На економіку й політику все більше впливають 
транснаціональні компанії. Бездумне прагнення експортувати 
економічну і культурну модель однієї країни в інші може 
розглядатися як продукт історичного розвитку, політичній культурі 
якого властива традиція, де зовнішня політика часто розглядається 
як засіб боротьби зі злом, як інструмент затвердження демократії та 
прав людини. Експорт із застосуванням або загрозою застосування 
сили, міжнародних і економічних санкцій«демократичної»економічної 
і культурної моделі у країни з мусульманським населенням і при 
цьому аж ніяк не зважати на історичний досвід таких країн, ні на 
співвідношення внутрішніх сил, ні на устояні традиції. Тієї ж думки 
дотримуються багато дослідників, серед яких і Ю. Баджиєв: «…цей 
світ має свого Бога, свою ієрархію, свої цінності, яких частина 
Заходу на розуміє… І відчай, породжений відсутністю елементарної 
людської та соціальної справедливості, у поєднанні з релігійним 
фанатизмом, змушує виражати свій протест зловісними 
самовбивчими актами» [7, с. 38] і О. Богданов: «глобалізація… це, 
насамперед, політична проекція однополярного панамериканського 
світу на країни планети, у якому США відіграють роль основного 
генератора, уніфікатора й інтегратора процесів глобалізації…» [2, с. 
59]. 

Результатом такої експансії став розгул тероризму, міжусобні 
зіткнення на етнонаціональному та релігійному ґрунті. Та якщо, на 
думку А.Арістової,«тероризм етнічний чи політичний веде боротьбу 
за певну територію і нібито обмежується нею, то тероризм релігійний 
воює за весь земний світ і вважає ворогом всі інші культури й 
цивілізації. Світ раз і назавжди поділений на вірних і невірних, 
обраних і проклятих, Божественне і сатанічне, праведне і грішне – і 
кордони цього поділу не є географічними. Тим самим релігійний 
тероризм стає явищем екстериторіальним, грубо кажучи, 
«вселенським»: об’єкти його нападів розмиті і географічно, й етнічно, 
і соціально, ними потенційно є всі, хто не належить до даної релігії 
(конфесії), не знає «істинного Бога» чи служить йому у 
«неправильний» спосіб» [8]. 

Етнонаціональні конфлікти належать до найбільш заплутаних і 
складно розв’язуваних. Як показує історія і свідчить 
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сучасністьміжнаціональні (міжетнічні) конфлікти виступають тим 
конфліктогенним фактором, що призводить до терористичної 
активності. Виникнувши на економічній, соціально-політичній та 
іншій неетнічній основі, на якомусь певному етапі він набуває 
національного забарвлення, а об’єктивним змістом стає прагнення 
до відбудови порушених прав рівноправності і справедливості. 

Відповідно до соціально-економічного підходу, що пояснює 
причини соціальних конфліктів, етнонаціональні конфлікти 
провокуються погіршенням соціально-економічної ситуації. Сьогодні 
в світі відбувається нерівномірний розвиток регіонів, а усвідомлення 
економічної нерівності як колективного пригнічення стає причиною 
формування та прояву етнонаціональної солідарності в боротьбі за 
рівноправність. Таке становище викликає відповідну реакцію-
збентеження за своє існування, свою долю, культуру, традиції; 
викликає тривогу, аж до проявів екстремізму, а як наслідок і 
тероризму. 

Особливу роль у етнонаціональному конфлікті відіграє 
релігійний чинник. В історії та житті багатьох народів національне і 
релігійне тісно переплетені та взаємодіють; до того ж, релігія 
виступає як „охоронець” національних традицій, цінностей, звичаїв. 
Ось чому, коли виникає конфлікт з етичних причин, релігія, 
природно, займає позицію „захисника” національних інтересів і 
вимог. Перед загрозою існування етнічної спільноти в якості 
каталізатора процесів консолідації виступає екстремізм у поєднанні 
з релігійним фундаменталізмом, – підсумовує О. Штоквиш[9, с. 45]. 
Тієї ж думки дотримується і О.Г.Ященко: «Конфлікти як можливі 
воєнні, так і терористичні (які частково вже відбуваються) виникають 
через такі причини: дуже великі і реальні відмінності між 
цивілізаціями. Це і культура, історія, мова, традиції, право і 
найголовніше – релігії. Всі ці чинники є дуже важливими для людей, 
які належать до певноїцивілізації. Вони є фундаментом для 
існування будь-якої цивілізації[10, с. 106 – 107]. 

Крім того “кожна культура має свій характерний для неї темп, – 
зазначає відомий футуролог А. Тоффлер, – це рішуче необхідна 
психологічна змінна величина, що до сих пір ігнорувалась… Більша 
частина людських вчинків мотивована симпатією або антипатією до 
того темпу життя, до якого людину змушує суспільство і навколишнє 
оточення”[11, с. 36]. У жителів Сходу ставлення до часу набагато 
спокійніше, ніж у народів Заходу, що іноді призводить до активного 
протесту проти чужої часової свідомості, небажано швидкого темпу. 
Це можна пояснити патологічною антипатією до культурної експансії 
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західної культури, яку дуже часто називають “вестернізацією” або 
“американізацією”. 

Для американської культури характерним є органічний процес 
згасання західної цивілізації, що проявляється в зростанні кількості 
самогубств, падінні народжуваності, соціальній апатії, відчуженості 
між людьми, надмірної індивідуалізації, патологічній пристрасті до 
комфорту та безпеки, аморальності, нанесення шкоди іншим людям 
і природі заради власного збагачення. Орієнтована на час 
цивілізація або розвивається, тобто росте вглиб і вшир, здійснює 
експансію у фізичному й значеннєвому шарі, або ж – деградує. Захід 
загине в той момент, коли він „зупиниться”. 

Процеси демократизації, що нав’язуються США, зустрічають 
озлоблений супротив з боку східної та латиноамериканської культур, 
представників інших культур, а також різного роду антиглобалістів. 
„Антиглобалізм сьогодні сильніший за будь-які теперішні та минулі 
політичні та ідеологічні розбіжності. На порядку денному – питання 
про виживання людського виду: якщо ми продовжимо руйнувати 
планету тими ж темпами, як робимо це зараз на потребу 
імперіалістському Молоху, то дуже скоро повернемося у первісні 
часи і остаточно здичавіємо. Боротися проти імперіалізму – значить 
боротися за людину і цивілізацію, а не за одну, окремо взяту релігію” 
[12, с. 210]. 

В межах традиційного дихотомічного підходу Захід є такою 
цивілізацією, основними принципами якої є орієнтація на 
особистість, раціональне та матеріальне. Схід відрізняється від 
Заходу у всьому: це цивілізація, що орієнтована на колектив, 
трансцендентне та духовне. Таким чином, тероризм можна вважати 
наслідком конфлікту між духовною цивілізацією та прагматичною. 
«Протистояння, що дійсно існує, проходить на між ісламом і 
християнством, а між релігійним світорозумінням і світським 
суспільством споживання, що прагне побудувати світ, в якому… 
головною метою є задоволення потреб» [2, с. 55]. 

Дійсно, сьогодні людство опинилося перед лицем зростаючих 
розбіжностей відносно ролі релігії між Заходом і більшої частини 
іншого світу. Ці розбіжності відображають те, як релігія визначає 
роль індивідуума в суспільстві. В той час як релігія відіграє 
важливішу роль в інших країнах, європейці, більшою частиною 
забули власне релігійне минуле, їм важко зрозуміти роль, яку релігія 
може відігравати в повсякденному житті інших людей. 

У періоди кризових соціальних змін, що відбуваються в 
більшості країн, що розвиваються, саме релігія стає однією з таких 
організаційних форм, яка має важливу властивість задовольнити 
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людську потребу в безпеці, повернути відчуття зв’язку з іншими, 
позбутися від почуття нікчемності та незахищеності перед 
оточуючим світом в умовах дефіциту необхідних орієнтирів. Адже 
релігія створює первинні засади громадськості, наприклад, 
солідарність, тобто почуття спільної причетності людини до якогось 
цілого, „ми”, що породжується єдиним зв’язком між усіма людьми та 
Богом; у релігіїлюди вперше почувають себе родиною, спільнотою, 
народом, не втрачаючи при цьому в цій причетності своєї людської 
особистості.«Як емоційний стан, здатний викликати агресивні 
прояви, найчастіше розглядається роздратування. Воно може бути 
обумовлене іншими емоціями: “праведним” гнівом при прояві 
несправедливості; невдоволенням тим, що людину не хочуть 
зрозуміти; пригніченням від того, що вона втрачає контроль над 
собою і ситуацією, поведінкою іншої людини тощо. Сприйняття 
проявів цих емоцій контрагентом інтеракції і їх інтерпретація 
визначаються не тільки суб’єктивними цінностями і установками, а й 
культурними традиціями. Саме культура суспільства дає нам 
уявлення про те, як слід проявляти свої емоції, які поведінкові 
стереотипи їх прояву», вважає В.С.Канцір[13, с.205]. 

Такі специфічні релігійні риси, до числа яких належить в першу 
чергу релігійна нетерпимість стаютьіндикаторами кризових процесів, 
що є першою причиною виникнення та подальшої ескалації 
терористичної діяльності. Сьогодні релігійні нетерпимість за своєю 
силою поступається лише міжнаціональній нетерпимості. Сьогодні 
людство стає свідком багатьох конфліктів, які мають етнічно-
релігійні підстави. Вся історія сучасних національних рухів є доказом 
тому, що національна самосвідомість містить у собі релігію, яку 
сповідує етнос. 

Взагалі всі релігійні конфлікти, що виникають в світі, мають і 
політичний аспект через те, що більшість цивілізованих націй 
формувалась у межах політичних організацій, політичних держав на 
підставі загальної релігії. Більшість сучасних конфліктів як в 
європейських так і в азіатських державах виникли з прагнень 
національно-релігійних меншин цих країн до політичної та релігійної 
незалежності від титульних націй – носіїв і домінуючих релігій в цих 
країнах. 

Отже основою сучасного тероризму є вплив глобалізаційних 
процесів на сферу культури, що призводить до пожвавлення 
національних тенденцій, утворюючи чинник конфліктогенності. 
Світові інтеграційні тенденції акцентують і загострюють 
суперечності, що завжди мали місце на терені співіснування різних 
культур. Економічна модернізація та соціальні зміни, що сьогодні 
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відбуваються у всьому світі руйнують традиційну ідентифікацію 
людей з місцем проживання, а порожнини заповнюються релігією, 
нерідко в формі фундаменталістських рухів. 
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Философско-правовое обоснование справедливости Чичерин 
связывает с Гегелевским положением об осуществлении идеи 
свободы в объективном мире, которая выражается в соотношении 
закона и свободы как отношение принудительного 
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(государственного закона) и добровольного (нравственного закона). 
«Первое, - поясняет Чичерин, - касается внешних действий, 
составляющих область внешней свободы, которая одна подлежит 
принуждению, второе обращается к внутренним побуждениям, 
истекающим из свободы внутренней. Из первого рождается право; 
второе составляет источник нравственности. 

Общим разумным естественно-правовым началом, которое 
служит руководством, как для установления закона, так и его 
осуществления, является «правда, или справедливость». Самое 
слово показывает, что оба эти понятия, право и правда, проистекает 
из одного корня. «И все законодательства в мире, которые 
понимали свою высокую задачу, пишет Чичерин, - стремились 
осуществить эту идею в человеческих обществах». 

Правда (справедливость) связана с началом равенства, 
«Справедливым, - пишет Чичерин, - считается то, что одинаково 
прилагается ко всем». В этом состоит равенство перед законом, 
высокий идеал, к которому стремятся человеческие общества и 
которого многие уже достигли. Сознание этого идеала издавна 
лежало в душе человеческой. Отсюда старинное требование, чтобы 
правосудие изрекало свои приговоры, невзирая на лица. Поэтому 
правда нередко изображается держащей весы с завязанными 
глазами, в знак беспристрастия. Но осуществление этого начала в 
общественной жизни было делом долгой истории и упорной борьбы. 
Только в новейшее время оно получило преобладание над разными 
историческими наростами. 

В силу этого начала, закон устанавливает общие для всех 
нормы и одинаковые для всех способы приобретения прав. Самое 
же осуществление этих прав и пользование ими предоставляются 
свободе. Закон устанавливает, например, право собственности и 
способы ее приобретения, но он не определяет, что кому оно 
должно принадлежать: это – дело самих лиц.  

При таком свободном взаимодействии лиц возможны 
столкновения прав. Разрешение этих столкновений есть дело 
правосудия. Оно решает, что по Закону принадлежит одному и что 
другому. Это начало вытекает из самой природы человеческой 
личности: все люди суть разумно-свободные существа, все созданы 
по образу и подобию Божьему и, как таковые, равны между собою. 
Признание этого коренного равенства составляет высшее 
требование правды, которая с этой точки зрения носит название 
правды уравнивающей. 

Со ссылкой на римских юристов Чичерин пишет, что правда 
состоит в том, чтобы каждому воздавать свое. При этом он, следуя 
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Аристотелю, различает правду уравнивающую (с принципом 
арифметического равенства) и правду распределяющую (с 
принципом пропорционального равенства). 

Равенство трактуется Чичериным как формальное 
юридическое равенство, как равенство перед законом. С этих 
позиций он критикует социалистические идеи и проницательно 
отмечает, что «материальное равенство» неизбежно ведет к 
полному подавлению человеческой свободы, к обобществлению 
имуществ, к обязательному для всех труду, к «деспотизму массы».   

Принцип арифметического равенства, по Чичерину, действует 
в сфере гражданской, в области частных отношений и частного 
права, а принцип пропорционального равенства – в сфере 
политической, в области публичного права. Но эти два начала, по 
Чичерину, не противоречит друг другу. Причем с позиций 
индивидуализма Чичерин (в противоположность гегелевской 
трактовке) подчеркивает, что начало распределяющей 
справедливости (и политическая сфера) не господствует над 
людьми и над частными отношениями: распределяющая 
справедливость (как идеальное и высшее начало) получает свое 
бытие от уравнивающей справедливости – от признания лица 
свободным и самостоятельным субъектом. «Там, где 
государственное начало поглощает в себе частное или значительно 
преобладает над последним, это отношение может дойти до 
полного уничтожения гражданского равенства, с чем связано 
непризнание лица самостоятельным и свободным деятелем во 
внешнем мире. Это и есть точка зрения крепостного права». 

В ходе обоснования справедливости с точки зрения 
нравственного закона и свободы Чичерин отмечает, что человек 
различает добро и зло, нравственные действия и безнравственные; 
это – факт, не подлежащий сомнению. Но также, несомненно, и то, 
что он далеко не всегда сообразует свое поведение с этими 
понятиями; весьма часто он уклоняется от того, что он сам признает 
добром, и следует тому, что он признает злом. И это – факт 
всеобщий и очевидный. Откуда же проистекают эти понятия и 
отчего поведение человека далеко не всегда с ними согласуется? 

Фактически, нравственность тесным образом связана с 
религией, которая дает ей самую надежную опору. Человек, 
который верит в Бога и в будущую жизнь, с наградами и 
наказаниями, распределяемыми всемогущим и премудрым 
Существом, исполняет с убеждением предписанный Им 
нравственный закон и терпеливо переносит жизненные невзгоды, 
нередко сопряженные с этим исполнением.  
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Как утверждает Чичерин, ставя себя самого целью своих 
действий, я должен в одинаковой степени ставить целью и других, 
мне подобных. Отсюда религиозное правило: «… возлюби ближнего 
своего, как самого себя…». Отсюда и философское правило: «… 
разумное существо должно быть для тебя целью, а не 
средством…». 

Эти отношения, как сказано, могут быть двоякого рода, 
отрицательные и положительные, откуда проистекает двоякое 
требование: 1) не вредить другим; 2) делать другим добро. 

Мы видели, что и право есть формальное начало, 
устанавливающее границы внешней свободы и предоставляющее 
человеку в этих пределах действовать по своему усмотрению. 
Нравственность требует уважения к праву, ибо она требует 
уважения к человеческой личности и охраняющему ее закону; но 
она ограничивает пользование правом. Обращаясь к внутренней 
свободе человека, она налагает на него обязанность 
воздерживаться от такого употребления права, которое 
противоречит нравственному закону. 

Чичерин рассматривает справедливость в существовании 
человеческих союзов, без которых нет истинно человеческой жизни, 
нет ни права, ни нравственности. Высшее правило общественной 
жизни, как юридическое, так и нравственное, состоит в соблюдении 
правды, то есть, в воздаянии каждому того, что ему принадлежит. 

Нравственное требование состоит не в том, чтобы 
преследовать свои выгоды, а в том, чтобы уважать чужие. Поэтому 
там, где владычествует большинство, нравственное требование 
состоит в том, чтобы уважать права и интересы меньшинства; и, 
наоборот, там, где владычествует меньшинство, требуется 
уважение к правам и интересам большинства. Только этим 
удовлетворяется правда, составляющая верховный закон всего 
юридического, освященного нравственностью порядка. К этому и 
должно быть направлено внутреннее устроение человеческих 
обществ. 

В частности, государство есть союз людей, образующий 
единое, постоянное и самостоятельное целое. В нем идея 
человеческого общества достигает высшего своего развития. 
Прежде всего, как союз юридический, оно призвано устанавливать и 
охранять нормы права. Мы видели, как утверждает Чичерин, что 
существеннейшая сторона права состоит в установлении общих 
обязательных норм, одинаковых для всех. Однако, форма права, 
которая выражается в государственном законе, есть право 
публичное. Им, по мнению Чичерина, определяются не отношения 
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свободных лиц друг к другу, а отношения членов к целому. Поэтому 
здесь закон не может быть один для всех. Права властей и права 
подчиненных не одни и те же. Здесь, отмечает Чичерин, 
господствуют начала не правды уравнивающей, а правды 
распределяющей, которая воздает каждому то, что ему 
принадлежит, сообразно с его значением и призванием в общем 
союзе. Высшей же целью достижения правды или справедливости в 
государстве, как союзе людей, заключается в достижении общего 
блага [1, с. 736-753]. 

Таким образом, философско-правовое обоснование 
справедливости, Чичерин связывает с идеей свободы в 
объективном мире, которая выражается в соотношении закона и 
свободы как отношение принудительного (государственного закона) 
и добровольного (нравственного закона). При этом общим разумным 
естественно-правовым началом Чичерин называет правду, которая 
связана с равенством пред законом, как идеалом, который 
составляет высшее требование правды. 

Чичерин различает правду уравнивающую, которая действует 
в сфере гражданской, в области частных отношений и частного 
права и правду, распределяющую в сфере политической, и в 
области публичного права, утверждая, что распределительная 
правда (справедливость) получает свое бытие от уравнивающей 
правды (справедливости). 

Обоснование справедливости Чичерин связывает с добром и 
злом, нравственными и безнравственными действиями человека. 
Он показывает суть философско-религиозных отношений в 
обосновании справедливости, которые заключаются в требовании: 
не вредить другим; делать другим добро. 

Чичерин рассматривает справедливость в существовании 
человеческих союзов, высшим правилом общественной жизни 
которых является соблюдение правды, то есть, в воздаянии 
каждому того, что ему принадлежит. 

Другим важным аспектом философско-правового обоснования 
справедливости является полемика между Б. Чичериным и Вл. 
Соловьёвым, которая была освещена в статье И. Кацаповой [2, с. 
41-51].  

Эта полемика не только имела историческое значение, но и во 
многом предопределила круг творческого восприятия философско-
правовых проблем. В частности, Вл. Соловьев, предложивший 
доктрину «оправдание добра», практически задал интенцию 
этической направленности в философской и юридической мысли 
России конца Х1Х – начала ХХ столетия. И что важно – именно 
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влияние его идей обусловило эволюцию взглядов теоретиков права 
в направлении истолкования естественно-правовой идеи в духе 
традиционных христианских ценностей.        

Надо отметить, что в обширной юридической и философской 
литературе в большей мере освещается содержательный аспект 
дискуссии, в основном обсуждаются и анализируются философско-
правовые концепции Вл. Соловьева и Б. Чичерина на проблему 
соотношения в них права и нравственности, границ индивидуальной 
свободы и равенства, правды и справедливости. 

Согласно общепринятому мнению, Чичерин находился под 
заметным влиянием идей Г. В. Ф. Гегеля, но единственное, в чем 
Чичерин, несомненно, был верен Гегелю и решительно следовал за 
ним, так это в его учении о диалектике.        

Совершенно другое – творчество и личность, Вл. Соловьева. 
Теоретическое богатство его философского наследия, несомненно: 
его творчество особым образом вписывается в контекст русской 
идеалистической философии Х1Х века и вполне закономерно 
представляет собой ее своеобразный синтез.          

Самобытность творчества Владимира Соловьева заложена в 
его исходной позиции, которую сам философ обозначил «как 
«Богочеловечество», как «конкретный», открытый миру идеализм на 
религиозной христианской основе» [3, с. 37]. Русский мыслитель 
связывал философское творчество с позитивным разрешением 
жизненного вопроса, понимая его как реализацию христианского 
идеала.  

Понятно, что столь различные в своих жизненных принципах и 
в теоретических приоритетах мыслители вряд ли могли прийти к 
полному соглашению, несмотря на то, что оба они чрезвычайно 
высоко оценивали профессиональную компетентность друг друга.          

Любопытно то, что интересы Чичерина и Соловьева 
пересекались не только на философской ниве, но и на почве 
философии права, где практически и проявлялись их 
мировоззренческие и методологические разногласия в принципах и 
приоритетах. Следует сразу сказать относительно философско-
правовых взглядов Соловьева: они находятся в иной плоскости, чем 
юридически оформленное мировоззрение Чичерина. Поэтому в его 
философской системе «учение о праве» практически не существует 
само по себе, «вне связи с его общими этическими взглядами» [3, с. 
20]. 

Согласно Соловьеву, стремление ограничиться только 
формальным пониманием права приводит к утрате его 
действительного содержания. Право не может трактоваться как 
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абсолютное начало, вполне независимое от нравственности. 
Основным стремлением философа в этой связи было желание 
найти то общее, что связывало бы право и нравственность [4, с. 
446]. Чичерин, напротив, пытался доказать разнонаправленность 
понятий нравственности и права. Но протест Чичерина против 
отождествления права и нравственности не следует обобщать с 
позитивистским подходом к праву, согласно которому, право 
выражает только известное соотношение сил и интересов. Чичерин 
твердо придерживался концепции, что кроме нравственного закона 
существуют другие законы и нравственность должна с ними 
сообразоваться [4, с. 693]. По Чичерину, государство развивается по 
своим собственным законам и представляет собой внешнюю 
сторону исторической жизни, тогда как нравственные вопросы 
являются внутренней стороной человеческой жизни. 

На самом деле Чичерину был близок Кант, который 
рассматривал право и нравственность как два разных типа этики: 
«этику справедливости» и «этику добродетели». Подобно молодому 
Соловьеву Чичерин, по сути, солидаризировался с этой концепцией, 
заменив слово «добродетель» словом «любовь». Различие между 
правом и нравственностью определялось им как качественная 
разница между законом правды (то есть юридической 
справедливости) и законом любви. Закон правды требует воздавать 
каждому свое, тогда как закон любви предписывает человеку 
жертвовать собой во имя ближнего своего. В отличие от закона 
правды, закон любви не может быть принудительным: «Примером 
того, до чего может довести забвение этого, - писал Чичерин, - 
является коммунизм – идеология принудительного братства, 
противоречащая достоинству человека и приводящая к его полному 
порабощению» [6, с. 114].    

Настаивая на разграничении права и нравственности, Чичерин 
принципиально противостоял Соловьеву в этом вопросе и потому, 
что был правоведом, профессиональным юристом, и потому, что, 
будучи классическим либералом, прежде всего, отстаивал 
автономию личности, принципиально критикуя соборное 
всеединство этической концепции Соловьева. Свободная 
человеческая личность, независимая от общественного целого, 
является исходным пунктом философии права Чичерина: во-
первых, потому что она автономна, во-вторых, потому что только 
свободная личность способна и может пользоваться правом [10, с. 
105]. Право в концепции Чичерина является «первым и 
руководящим принципом человеческой жизни» [10, с. 415-416] как 
условие свободы. Персонализм Чичерина опирается на идеал 
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неприкосновенности личности, из которого функционально 
проистекают и гражданское общество, и право, и мораль. 

Собственно, Соловьев также признавал автономную ценность 
права и, соответственно, проводил черту, отделяющую право от 
нравственности, считая, что связь между правом и нравственностью 
особенно очевидна при их различении. В «Критике отвлеченных 
начал» [1880] он использовал для этого формулу А. Шопенгауэра: 
«Никому не вреди, но всем, насколько можешь, помогай». Первая 
часть формулы определяла область права, т. е. область негативно 
понятой справедливости, обеспечивающей личную свободу и 
формальное равенство; вторая – относилась к нравственности, т. е. 
к области положительных, но добровольно исполняемых 
обязанностей, регулируемых христианским идеалом любви. Такое 
определение задач права сводило к минимуму сферу правового 
регулирования и, таким образом, согласовывалось с доктриной 
классического либерализма. Сам Владимир Соловьев не думал 
ограничиваться заботой лишь о «негативной справедливости», 
напротив, идеал «свободной теократии» заставлял его стремиться к 
воплощению в земных формах положительного Добра.  
Противоречие это привело его к существенному пересмотру 
взглядов на нравственность и право и по существу к определению 
права, как принудительного требования определенного минимума 
нравственности. В этой концепции, предложенной в «Оправдании 
добра», фигурировали следующие положения: во-первых, 
требования права строго ограничены, тогда как чисто нравственные 
требования (например, любовь к врагам) являются, по существу, 
неограниченными и всеобъемлющими; во-вторых, хотя требования 
права минимальны по сравнению с требованиями нравственности, 
они ориентируют на обязательную реализацию минимального добра 
в общественной жизни; в-третьих, нравственность полагает 
добровольное исполнение своих требований, тогда как право 
допускает принуждение и даже требует его. Положение о 
принудительной реализации определенного минимума добра было 
выдвинуто Соловьевым в противовес «нравственному 
субъективизму» Л. Толстого, отстаивавшего идею морального 
совершенствования личности при полном отрицании других форм 
реализации добра. 

Согласно Соловьеву, требуемый правом минимум добра 
включает в себя требование обеспечения всем людям «достойного 
человеческого существования», чтобы всякий человек имел право 
не только на обеспечение средств существования и достаточный 
физический отдых, но также мог пользоваться досугом для своего 
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духовного совершенствования. Разумеется, выполнение указанных 
требований предполагало разные ограничения индивидуальной 
свободы.   

В отличие от либеральных идей Соловьева, либерализм 
Чичерина отличался этатизмом и прагматизмом, а также апологией 
государственной дисциплины и порядка. В своем мировоззрении 
Чичерин своеобразно сочетал идеи либерализма и консерватизма, 
его либерально-индивидуалистическая позиция сводилась к идее 
обоснования необходимости реформирования института 
российского самодержавия, и возможности продвижения к 
гражданскому обществу при непременном наличии наследственной 
конституционной монархии. Он развивал идеи охранительного 
либерализма, лозунгом которого был тезис: «либеральные меры и 
сильная власть», и был твердо уверен, что реализовать его идеалы 
можно только в рамках правового государства, отстаивающего 
либеральные ценности и защиту прав человека под эгидой 
конституционной монархии. 

Конечно, особую интенсивность дискуссия приобрела после 
выхода книги Соловьева «Оправдание добра. Нравственная 
философия» [1897], ставшей главным событием интеллектуальной 
жизни России.  

Программное значение книги, и это важно отметить, 
заключается в том, что нравственная философия здесь является 
наукой не о морали как таковой, а наукой о добре. Соловьев 
стремился показать добро «как правду, то есть как единственный 
правый, верный себе путь жизни во всем и до конца – для всех, кто 
решится предпочесть его» то есть « добро по существу» [5, с. 98].  

Однако в концепции Вл. Соловьева добро «само по себе» 
«ничем не обусловлено», но «все собою обусловливает и через все 
осуществляется» [5, с. 96], то есть философ акцентировал 
внимание на практически ориентирующей силе добра, на вопросе 
«о должном содержании или смысле нашей жизни» [5, с. 98]. 
Проблемы затронутые и рассмотренные в книге «Оправдание 
добра», по сути, сориентированы на возможность именно в 
социальной реальности оправдать добро «как таковое», определить 
для человека тот жизненный смысл, который бы не просто 
способствовал безмятежному его существованию с совершенно 
приземленными потребностями – жить, есть, и пить, но позволял 
раскрыть перед человеком жизнеутверждающие ценности качества 
его бытия. Согласно Соловьеву, жизненная задача человека 
«первоначально и окончательно определяется не просто самим 
добром» [9, с. 96], а его внутренним свойством. Рассмотрение 
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«добра» в его непосредственной связи со смыслом жизни как 
собственного предмета нравственной философии является 
исключительно важной и продуктивной особенностью нравственной 
философии Соловьева. 

Понятно, что Б. Чичерин, в отличие от Вл. Соловьева, не 
стремился к созданию философско-нравственной концепции, тем 
более не рассматривал ее как смысл жизни. По существу главным 
желанием Чичерина было дать определенное понимание 
действительности через призму юридически, а не этически 
закрепленных личных прав и свобод лица и, соответственно, 
защиты от любых на них посягательств. Принципиальная критика 
Чичериным этики Соловьева сводилась к критике исходного 
примата в ней целого над частью, соборного всеединства над 
индивидуальной свободой, которые, как считал он, могут утвердить 
и особые формы деспотизма, подобные социализму  [8, с. 65-66]. 

Между тем, часто непримиримая позиция Чичерина в 
полемике уходит на задний план, после вполне вразумительных и 
адекватных разъяснений Соловьева, данных в ответ на его 
возражения. Например, когда Чичерин настаивает на том, что 
разница между нравственностью и правом является не 
количественной, а качественной, Соловьев, отвечая Чичерину, 
показывает, что «минимум» в контексте его рассуждений есть не 
более чем «количественная метафора». Ведь окончательная 
формула права у Соловьева звучит так: «Право есть исторически 
подвижное определение принудительного равновесия между двумя 
нравственными интересами: формально нравственным интересом 
личной свободы и материально нравственным интересом общего 
блага» [7, с. 40]. Философ понимает необходимость 
принудительного добра как «окраину добра», относя его 
исключительно в правовую сферу. Право «в объективном 
отношении к нравственности» есть «принудительное требование 
реализации определенного минимального добра, или такого 
порядка, который не допускает известных крайних проявлений зла» 
[10, с. 35]. Соловьев объясняет на чем, собственно, основано 
данное принудительное требование и «совместим ли этот 
принудительный порядок с порядком чисто нравственным» [10, с. 
38-39]. Если допустить, что «совершенное добро утверждается в 
сознании как безусловный идеал, то, не следует ли предоставить 
каждому, свободно реализовать его в меру своих возможностей? 
Зачем возводить в закон принудительный минимум нравственности, 
когда совесть требует свободно исполнять максимум добра? Зачем 
с угрозой объявлять: не убей, когда следует кротко внушать: не 
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гневайся?» [10, с. 42]. Можно заметить, что в данных рассуждениях 
философа право рассматривается практически в том же ключе, что 
и в концепции Чичерина. 

Обобщая тему дискуссии между двумя выдающимися 
отечественными философами права Б. Чичериным и Вл. 
Соловьевым, необходимо подчеркнуть, что эта полемика имела не 
только историческое значение, но и предопределила круг 
творческого восприятия философско-правовых проблем, которые 
обсуждают и анализируют концепции справедливости     Соловьева 
и Чичерина в соотношении права и нравственности, 
индивидуальной свободы и равенства.  

Таким образом, в ходе философско-правового анализа 
проблемы справедливости Б. Чичерин и Вл. Соловьев обращают 
внимание на отдельные аспекты в обосновании данной категории, в 
частности: 

- справедливость получила свое обоснование в идее свободы, 
как соотношение принудительного (государственного закона), 
касающегося внешних действий, из которого рождается право и 
добровольного (нравственного закона), касающегося внутренних 
побуждений, составляющих источник нравственности; 

- справедливость показана, как правда, как равенство пред 
законом, как высший идеал, который заключается в требовании 
правосудия, как одного из начал вытекающих из природы 
человеческой личности; правда определяется, как уравнивающая и 
распределяющая справедливость; распределяющая 
справедливость, как идеальное и высшее начало, получает свое 
бытие от уравнивающей справедливости – от признания лица 
свободным субъектом; 

- справедливость заключается в требовании существования 
человеческих союзов, без которых нет истинно человеческой жизни, 
нет ни права, ни нравственности; высшее правило общественной 
жизни, как юридическое, так и нравственное, состоит в соблюдении 
правды, то есть, в воздаянии каждому того, что ему принадлежит. 
Нравственное требование справедливости состоит не в том, чтобы 
преследовать свои выгоды, а в том, чтобы уважать чужие; там, где 
владычествует большинство, требование справедливости состоит в 
том, чтобы уважать права и интересы меньшинства, и, наоборот, 
там, где владычествует меньшинство, требуется уважение к правам 
и интересам большинства; высшей целью достижения правды 
(справедливости) в государстве, как союза людей, заключается в 
достижении общего блага; 
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 - правда или справедливость показана «как добро, то есть 
единственный, правый, верный себе путь жизни во всем и до конца 
– для всех, кто решился предпочесть его»; добро «как таковое» 
определяется для человека как жизненный смысл, который 
раскрывает перед человеком жизнеутверждающие ценности 
качества его бытия; справедливость как позитивное решение 
жизненного вопроса заключается в реализации христианского 
идеала, проявляющегося в теории «богочеловеческого процесса», 
как совокупного спасения человечества; справедливость как закон 
правды определяется требованием воздаяния каждому своего, а 
справедливость, как закон любви предписывает человеку 
жертвовать собой во имя ближнего своего.   

Литература 

1. История политических и правовых учений: Хрестоматия для 
юридических вузов и факультетов / Сост. и общ. ред. проф., д-р ист. наук Г. Г. 
Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – 1080 с. 

2. Кацапова И. А. История и современность: о дискуссии между  Б. 
Чичериным и В. С. Соловьевым / И. А. Кацапова // Философские науки. 2012.   
№ 3. – С. 41-51. 

3. Гурвич Г. Д. Два величайших русских философов права: Борис 
Чичерин и Владимир Соловьев / Г. Д. Гурвич // http // law. edu. Ru / magazine / 
article. asp? mag1D = 5 & magnum = 4 & ma. 

4. Ященко А. С. Философия права Владимира Соловьева. Теория 
федерализма. Опыт синтетической теории права / А. С. Ященко. – СПб., 1999. – 
700 с. 

5. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. Собр. 
соч. В 2 т. Т.1 / В. С. Соловьев – М.: Мысль, 1988. – С. 96-98. 

6. Чичерин Б. Н. О началах этики / Б. Н. Чичерин // Вопросы философии и 
психологии. 1897. № 4. – С. 114. 

7. Чичерин Б. Н. Вопросы политики / Б. Н. Чичерин – М., 1906. 2-е изд. –  
С. 40. 

8. Чичерин Б. Н. Философия права / Б. Н. Чичерин. – СПб.: Наука, 1998. – 
С. 65-105. 

9. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. Собр. 
соч.  В  2 т. Т.1 / В. С. Соловьев – М.: Мысль, 1988. – С. 90-98. 

10. Соловьев В. С. Право и нравственность / В. С. Соловьев – М.: Мысль, 
1999. – С. 35-40. 

 
 
 
 
 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

95 

Прокопенко О. 
кандидат філософських наук, ст. викладач  кафедри 

документознавства та культурно-інформаційної діяльності 
Донбаського державного педагогічного університету 

УДК 133.3 

НЕОКАНТІАНТСЬКІ УСТАНОВКИ ТА ЇХ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В 
ДОСЛІДЖЕННЯХ Н.ГАРТМАНА 

Стаття присвячена  важливістю загальних розв'язків питань, 
пов'язаних зі справою об'єктивного обґрунтування цінності. 
Водночас Н.Гартман  зауважував, що вона не прояснює всіх 
проблем, не звільняє від необхідності детального дослідження. - як 
та чи інша цінність обґрунтована в даному творі і в естетичних 
предметах. Комплексне дослідження процесу даної проблеми 
відкриває можливість обґрунтування оцінки цінності окремого 
твору. Сам Н.Гартман проаналізував лише теоретичне підґрунтя 
позитивного знання про цінності взагалі і питання пов'язані з 
цінностями певного виду. Він усвідомлював ті  прогалини, що 
постають в загальній теорії цінностей.  

Н.Гартман запропонував різні ступені цінності і оцінки, 
приписувані ціннісному предметові. Саме оцінка змінюється 
залежно від обставин (епохи, вибору людей), культурного кола. 
Зміна перерахованих факторів тягне зміну оцінки. Натомість 
ступінь цінності є окресленим і незмінним завдяки своїй матерії і 
залишається такою самою при зміні оцінки. 

Ключові слова: естетичні цінності, аксіологія, 
екзистенційній, онтологія. 
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НЕОКАНТИАНСКИЕ УСТАНОВКИ И ИХ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ Н,ГАРТМАНА 
Статья посвящена важности общих решений вопросов, 

связанных с делом объективного обоснования ценности. В то же 
время Н.Гартман замечал, что она не проясняет всех проблем, не 
освобождает от необходимости детального исследования - как 
та или иная ценность обоснована в данном произведении и в 
эстетических предметах. Комплексное исследование процесса 
данной проблемы открывает возможность обоснования оценки 
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ценности отдельного произведения. Сам Н.Гартман 
проанализировал лишь теоретические основы позитивного 
знания о ценности вообще и вопрос связаны с ценностями 
определенного вида. Он осознавал те пробелы, которые 
возникают в общей теории ценностей. 

Ключевые слова: эстетические ценности, аксиология, 
экзистенциальной, онтология. 

Prokopenko O. 
Ph.D.,, senior lecturer. The department of documentation and the cultural 

and information activities Donbass State Pedagogical University 
NEOKANTIANTSKI INSTALLATION AND RETHINKING IN 

RESEARCH N.GARTMANA 
The article is devoted to the importance of common solutions 

‘responsibilities of the issues, connected ‘connected with a case of 
‘objective justification values. At the same time N.Gartman noticed that it 
was not clear for all the problems, does not exempt from the need for a 
detailed study. - how one or another of the value valid in this work and in 
the aesthetic objects. A comprehensive study of the process of the 
problem opens up the possibility of a substantiation of assessment of the 
value of a particular work. Himself N.Gartman  analyzed only the 
theoretical foundations of the positive knowledge of the values in 
General and the question of pares linked with the values of a certain 
type. He was aware of the gaps that arise in the General theory of 
values. 

For the modern axiology  thought the key issue is the opposition of 
subjectivism and objectivism. Against the ruling in the beginning of XX 
century axiological subjective judgments were made by supporters of by 
an axiology  objectivism. The dispute between the supporters and 
opponents of axiological subjectivism primarily addresses several 
aspects of values, namely: the way of existence values, evaluation 
criteria, as well as the nature of evaluating the proposals. 

Domination of the beginning of XX century aesthetic subjectivism 
was met with sharp criticism on the part of the of ‘objective , among 
which can be called the N.Gartmana . In his opinion, the value can not 
exist independently of objects, they are always values, something that 
can not be interpreted as something subjective. 

Axiological reasoning N.Gartmana, as its ontological reflection, 
based on the thesis about the rationality of the structure of our world, that 
is arises from the conviction that our knowledge corresponds to a 
cognitive object. Therefore, the reference to the object and its properties 
may indicate the existence of values. Is based on this approval 
objectivity values in theory N.Gartman . 
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N.Gartman  proposed various degree of values and evaluation, the 
value attributed to the subject. It is the assessment varies depending on 
the circumstances (age, the choice of the people), a cultural group. 
Changing these factors entail a change in estimate. But the extent of the 
value of a definite and constant due to its matter and will remain the 
same when you change assessment.. 

Moral values are higher, although there may be a situation, when the 
aesthetic values of the above. If, as noted N.Gartman , someone in a 
hurry to the cinema, and someone else wants to be informed about the 
schedule of movement of trains, the  moral values can be devoted to 
aesthetic values. 

Keywords: aesthetic values, axiology, existential , ontology. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями. На зламі 
епох, зокрема, на початку ХХ століття  відбувається інтенсивний 
пошук нових цінностей та ідей, які здатні гармонізувати не тільки 
саме життя, але й надати йому певний імпульс для подальшого руху 
у майбутнє. Тому творчі пошуки в художній культурі завжди 
орієнтовані на філософське та світоглядне розуміння митцями нової 
реальності. Історія минулого століття знає багато видатних 
філософів, які і своєю творчістю, і особистим життям 
продемонстрували всьому світові складний драматизм своєї епохи. 
Саме з цієї точки зору актуальним є дослідження естетичного виміру 
загальної онтології німецького філософа Н.Гартмана. 

В екзистенційній онтології цінності  знаходять своє місце серед 
справжньої дійсності, яка потребує для свого виявлення якогось 
носія або іншого побутового підґрунтя. Але цим справа не 
вичерпується, оскільки «жодна форма чи зміна способу існування, а 
тому ані ідеальний побут, ані реальний побут, ані бажаний побут» не 
підходять для того, щоб визначити способи, в яких моральні цінності 
існують. У онтології цінності розміщуються посеред буття, 
кваліфікованого в той чи інший спосіб відповідно до побуту, але не 
рівноцінного , рівносильного властивостям. 

Н.Гартман звернув увагу на те, що цінності не входять до 
головних категорій онтології, якими є спосіб існування, форма, тема. 
Результатом такого твердження є постулат про розширення 
онтології у сферу цінностей, з прийняттям до уваги внесених до них 
екзистенційних та формальних змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній 
філософії та методології науки стає дедалі більш актуальною 
проблема пошуку онтологічних підвалин філософського знання. 
Протягом останніх десятиріч у цій сфері простежується чітко 
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виражена тенденція до більш глибокого та детального історико-
філософського аналізу цих проблем, що покликаний узагальнити й 
систематизувати, об`єднати в одне ціле досягнення філософської 
теорії гносеології та онтології, цінності та аксіології, методології 
природничо-наукового  та гуманітарного пізнання.  

Всі необхідні передумови для цього були закладені «критичним 
ідеалізмом» І.Канта, зокрема порівняльним аналізом теоретичного 
та практичного розуму, конститутивних і регулятивних принципів, 
осмисленням апріорних форм усякого можливого знання. Важливу 
роль зіграло його вчення про «максими розуму» - суб`єктивні 
основоположення, виведені не з природи об`єкта, а з інтересу 
розуму стосовно «деякої можливої  досконалості» пізнання цього 
об`єкта . На жаль, численні послідовники Канта зігнорували цю 
«максиму» філософії свого вчителя, постійно впадаючи у крайнощі. 
Так, уже неокантіанці різко протиставили «пізнавальне» і «ціннісне» 
(«судження факту» і «судження цінності»), що стало головною 
проблемою всього подальшого розвитку філософії та методології 
науки. У Г.Ріккерта згадана дихотоматія ґрунтується на 
протиставленні буття і «царства цінностей», у В.Віндельбандта – 
буття і «нормативної свідомості». Звідси уявлення про два 
діаметрально протилежні  методи – генералізуючий (або 
номотетичний) та індивідуалізуючий (або ідеографічний), якими 
послуговуються, відповідно, природничі науки і науки про культуру. 
Трактуючи філософію як вчення про принципи абсолютної оцінки, 
чисте вчення про цінності, неокантіанці баденської школи, зрозуміло, 
не надто переймалися ціннісними потенціями самого наукового 
знання, хоч і залишили помітний слід в аксіології знання. 

 Проблемами нової онтології та її експлікацій займалися такі 
відомі представники західної соціології науки, як М.Шелер, 
Е.Дюркгейм, К.Мангейм, В.Старк, Т.Парсонс.  

Проблеми онтології людського буття, цінностей і ціннісних 
орієнтацій розглядалися такими українськими філософами, як 
І.Бичко, А.Гордієнко, В.Горський, А.Єрмоленко, С.Кримський, 
В.Малахов, М.Попович, І.Федь, В.Шинкарук, О.Яценко та ін. Історико-
філософський  аспект цієї тематики представлений в працях 
провідних дослідників західної філософської думки (І.Бичко, 
Я.Любивий, В.Лях, В.Пазенок, Є.Причепій, К.Райда, Л.Ситніченко, 
О.Соболь, В.Хміль, В.Ярошовець). У російській філософській думці 
слід відзначити дослідження Г.Вижлецова, І.Зеленкова, М.Кагана, 
Л.Мікешіної, Л.Столовича, М.Туровського, в яких ґрунтовно 
досліджуються проблеми сучасного ставлення до теорії цінностей, 
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вказується на особливості функціонування цінностей у сучасному 
суспільстві.  

 Метою статті є цілісний історико-філософський аналіз 
основних концептуальних засад критичної онтології та аксіології 
Н.Гартмана. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
завдання: розглянути онтологічну систему Н.Гартмана під кутом 
зору можливості її використання як методологічної основи для 
аналізу сучасної теорії естетичних цінностей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аксіологічна 
проблематика стає одним з впливових напрямків у 
культурофілософії: в цей час поняття «цінність» набувши значення 
філософської категорії, які дедалі частіше застосовують у філософії, 
етиці та естетиці, воно стає головним у філософії цінностей, яка 
увійшла до філософії завдяки працям Г.Лотце та представників 
баденської школи неокантіанства.  

Підхопивши та взявши на озброєння ідеї аксіології, західні 
мислителі почали застосовувати їх у розв’язанні своїх головних 
проблем, зокрема природи прекрасного та художнього на підставі 
ціннісної природи цих явищ. Дослідження ці велися у контексті 
теоретичних систем. Проте науковці розглядали проблему 
естетичної цінності переважно з двох точок зору: як «якість досвіду» 
або як «якість об’єкта в досвіді». Згідно з першою точкою зору, 
цінність виникає тільки в самому естетичному досвіді як функція 
психологічних реакцій індивіда. У цьому випадку цінність 
розглядають як явище цілком об’єктивне. Згідно з другою точкою 
зору, цінність є властивістю самого предмета, безвідносно до 
людини, яка його сприймає, існує до її виявлення і є об’єктивністю за 
своєю природою.  

Об’єктивне розуміння цінностей притаманне Н.Гартману. 
Наукові наставники Н.Гартмана неокантіанці  Г.Коген та П.Наторп 
спрямували увагу молодого філософа на вчення Платона про ідеї. 
Крім філософії Платона та Канта Н.Гартман займається філософією 
Арістотеля та Гегеля – ці філософи відіграли значну роль у 
формуванні його світогляду. Проте у перший період його діяльності 
наявний вплив неокантіанської Марбурзької школи, в дусі якої 
написані його ранні праці. Від його впливу, за словами Т.Горнштейн, 
Н.Гартман не позбавився  навіть після його відкритого відходу від 
неокантіанства. [7] 

У першій половині ХХ століття в Німеччині з приходом до влади 
Гітлера більшість неокантіанців (Е.Кассірер ті ін.) були змушені 
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емігрувати; ті ж, хто залишився, були приречені на мовчання – 
неокантіанство, по суті, зійшло зі сцени філософських досліджень. 
Проте тим ціннішим для нас є відголити культурофілософських ідей 
неокантіанства, що простежуються у окремих філософів, у тому 
числі й Н.Гартман.  

Н.Гартман інтерпретував вчення Канта в суб’єктивному дусі, 
вважаючи, що існування його має бути окреслено «логізованою» 
теорією пізнання. Тому марбурці, на підставі вчення Канта про 
«непізнаність речей у собі», оголосили «атавізмом» будь-яку 
онтологію, оскільки якщо «в собі існуюче буття не підвладне 
пізнанню, відповідно його взагалі немає» [6].  

Н.Гартман, виступаючи проти подібного тлумачення Кантівської 
«речі у собі», в тім намагається відбудувати істиний смисл 
кантівського вчення ,«вважаючи, що Кант визнавав об’єктивне 
існування «речей у собі», якісно усвідомлював головне онтологічне 
питання. Переконаність же неокантіанців щодо обмеження філософії 
полягає лише в тому, що остання постає теорією пізнання. Філософ 
звертає увагу на те, що жодна істина існуючої філософської системи 
не обходилася без онтологічного фундаменту, тому будь-яка 
філософська проблема має онтологічну природу. Звичайно, 
зауваження Н.Гартмана є цілком доречним, проте «критикуючи 
однобічність нестандартного гносеологізму, - відзначає 
Т.Горнштейн, - Н.Гартман захищає такий же самий однобічний та 
догматичний онтологізм. [7] 

Н.Гартман прагне обґрунтувати таку філософську позицію, яка 
спиралася б на об’єктивний ідеалізм, протилежний ідеалізму 
суб’єктивному. Головне в «критичній»  онтології Н.Гартмана – 
вчення про багатошарову структуру буття та специфічні автономні 
категорії кожного шару. Загальнопочатковою тезою вчення 
Н.Гартмана є те, що буття будується немовби у двох вимірах. З 
одного боку, це чотири чітко відокремлені сфери буття, а з іншого – 
це окремі буттєві щаблі цих форм. Серед сфер буття Н.Гартман 
розрізняє дві первинні сфери – реальна та ідеальна, які можна 
означити ще й як спосіб буття, та дві вторинні – пізнавальна та 
логічна сфера. Відхилення первинних сфер до вторинних постає у 
вигляді зв’язку пізнавальної сфери з реальним способом буття, а 
логічної – з ідеальним буттям. Найвідомішими видами ідеального 
буття є царство сутностей та цінностей, а також математичне буття.  

Основні аксіологічні ідеї Н.Гартман висловив у своїй відомій 
роботі «Етика», а також в роботі «До основоположних онтологій». 
Цінності тут розглядаються як те, що відрізняється від всього іншого 
своїм способом буття. Це, по-перше, буття ідеальне, яке Н.Гартман 
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протиставляє реальному буттю. Цінності не залежать від того, 
відповідає їм якась реальність або ні. Вони існують поза світом 
реальних речей, але це не означає, що вони не існують взагалі. Крім 
того, слід розрізняти цінності і те, що є цінним, носіїв цінностей, 
останнє належить до світу реальних речей. Лише реалізуючись, 
набуваючи «ваги реальності», цінність викликає реакцію людини. 
Втім, ідеальне буття – це буття не лише цінностей, але й 
математичних об’єктів, загальних якостей, душевних явищ. Чим 
відрізняються цінності за способом буття від інших ідеальних 
сутностей? – розмірковує Н.Гартман. Цінності мають нормативну 
дію, є чимось належним, чого немає в інших ідеальних об’єктах.  

Цінності не можна «витягувати» з реальних випадків, наприклад, 
моральні цінності – з фактичних вчинків людини, але можна 
охоплювати незалежно від них, а часто навіть у суперечності з ними. 
Чи реалізується цінність у вчинку можна дізнатися лише тоді, коли 
маса цінність вже усвідомлена і її можна прикласти до вчинку. Разом 
з тим, цінності завжди орієнтовані на реальність, вигадані випадки 
ціннісне почуття серйозно не сприймає. Цінності утворюють 
ідеальний предмет чуттєвих актів людини, їх об’єктивний зміст. 
Досягнуте в ціннісних реакціях сутнісне бачення  є ідеальним в собі 
сущого. Цінності незалежні від ціннісного почуття. Прогалини у 
ціннісному почутті не означають небуття цінностей. Цінності не 
залежать від історичних змін в уявленнях про цінності. Вони завжди 
залишаються одними і тими самими.  

Всі описані погляди на цінності можна вважати 
об’єктивістськими, згідно з ними цінності існують незалежно від 
індивідуальної свідомості, навпаки, детермінують її. Проте в 
класичний період розвитку аксіології існували й інші, суб’єктивістські 
пояснення цінностей. Відповідно до них цінності зароджуються 
безпосередньо у психіці людини, хоча і під впливом предметів. Вони 
є психічними явищами за своєю сутністю. Існувало декілька 
варіантів таких суб’єктивістських поглядів. Так зване натуралістичне 
тлумачення цінностей пов’язувало їх з бажанням і потребами 
людини. Існувала волюнтаристська концепція цінностей, яка 
вважала цінним те, що відповідає волінню людини. Прибічником цієї 
концепції був засновник Марбурзької школи неокантіанства Г.Коген. 
Він стверджував, що цінності пов’язані з «чистим волінням» 
трансцендентального суб’єкта, яка постійно заново покладається 
людиною, що мислить. На позиціях аксіологічного волюнтаризму 
знаходився й інший німецький філософ і психолог Г.Мюнстерберг.  

Н.Гартман мав виразне бачення людини і її світу, для якого 
основну роль відігравали цінності. Він стверджував, що людина не 
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знаходить цінності в природі, вона має створити умови для їх 
виникнення та проявів у світі , це те, що сягає до сфери буття, котру 
становлять цінності. Людина, на думку Н.Гартмана, не створює 
цінності прямо, але їх «співтворить», витворюючи «ціннісне 
підґрунтя», тобто певний фундамент, на якому цінність може з 
явитися. Цінність вимагає появи предмета, на основі якого вона 
могла б з'явитися, а створення таких предметів є основним 
правилом реалізації людини як особистості. Цінності не з’являються 
в фізичній сфері нашого світу, а в дійсності, створеній людиною 
(йдеться про соціокультурний світ). Н.Гартман підкреслює, що 
творення дійсності такого типу є надзвичайно необхідним актом  у 
випадку реалізації цінностей [7]. 

На думку німецького філософа, людина відчуває потребу 
володіння і пізнавання цінностей та їх реалізації, наскільки це 
можливе в оточуючому її світі. Без безпосереднього та інтуїтивного 
спілкування з цінностями, без радості, яку їй дає це спілкування, 
людина стає  глибоко нещасною. Йдеться не про відносні цінності, 
пов’язані з суто життєвими проблемами, але про, «абсолютні в своїй 
іманентній якості, оскільки їх реалізація залежить від творчої сили 
людини» [8]. 

Ключовим моментом для аксіології Н.Гартмана є проблема 
форми цінності. Згідно з його аксіологічною концепцією, цінності є 
особливого виду якісними детермінаціями предметного характеру, 
але формою відрізняються від форми предмету, що є їх 
фундаментом. Із формального погляду цінність не є суб’єктом рис, 
процесом, властивістю, реляцією чи ідеальною якістю. Натомість 
вона є особливою кваліфікацією предмета. Іншими словами, форму 
цінності визначає її прислуговування. Це не означає, що цінність є 
рисою чи властивістю предмета. 

Важливим аспектом аксіологічної теорії Н.Гартмана є питання 
способу існування цінності. Цінності не мають реального способу 
існування навіть коли постають як цінності певного реального 
предмета (речі, чину, особи). Цінності не мають також 
інтенціонального існування ,наприклад, естетичні цінності не існують 
інтенціонально, хоча й служать інтенціональним формам буття; 
натомість моральні цінності у теорії Гартмана мають якийсь 
сильніший спосіб існування. Будучи особливого виду детермінантою 
певних реальних індивідуальних предметів, цінності не можуть мати 
ідеального способу існування. 

Не можна усім цінностям приписати якийсь один спосіб 
існування. Як стверджує Н. Гартман, різні цінності мають різні 
способи існування, в результаті чого носіями цінності можуть бути як 
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реальні предмети, так і інтенціональні. Більш того, будучи 
залежними у своєму існуванні від носіїв, деякі цінності можуть 
однаково продовжувати існувати навіть після знищення останніх. 
Міркування Н.Гартмана щодо способу існування цінності стосуються 
лише деяких її видів. Натомість він оминає питання способу 
існування цінності, дані в індивідуальному досвіді, тобто якісь 
конкретні цінності. Як твердить філософ: «це сфера цілком нових 
положень» [8]. 

Німецький філософ зазначав «Кожна цінність має певний рівень 
своєї цінносності, оскільки вона завжди є необхідним 
ознаменуванням цінності» [6]. Проблема з’являється в той момент, 
коли ,маючи справу з двома цінностями, маємо визначити, що їх 
рівень є однаковий, або ж одна вища за іншу. Ці проблеми пов’язані 
з незнанням того, що означає цей ступінь цінності. Чи пов'язана вона 
з матерією цінності, чи зі способом її існування, чи на сам кінець з 
необхідністю її існування. 

На думку Н.Гартмана, можна порівнювати між собою не лише 
цінності, що належать до якогось певного виду, але також цінності 
різних типів. 

Н.Гартман запропонував різні ступені цінності і оцінки, 
приписувані ціннісному предметові. Саме оцінка змінюється залежно 
від обставин (епохи, вибору людей), культурного кола. Зміна 
перерахованих факторів тягне зміну оцінки. Натомість ступінь 
цінності є окресленим і незмінним завдяки своїй матерії і 
залишається такою самою при зміні оцінки. 

Моральні цінності - є вищими, хоча можуть існувати ситуації, 
коли естетичні цінності є вищими. Якщо, як зауважує Н.Гартман, 
хтось поспішає в кінотеатр, а хтось інший хоче, аби його 
інформували про розклад руху потягів, тоді моральна цінність може 
бути присвячена естетичній цінності. 

Для аксіології Н.Гартмана характерним є погляд, що існують такі 
цінності, характер яких є не лише об'єктивний, але навіть 
абсолютний. Передусім це стосується моральних цінностей і 
спирається на аксіологічному досвіді та аналізі явищ пов’язаних з 
відповідальністю. Н.Гартман говорить також про абсолютність 
естетичних цінностей. 

У своїх аксіологічних роздумах багато уваги Н.Гартман 
присвятив питанню про релятивність цінності. Проблема 
релятивності цінності належить до тих в історії аксіології, щодо яких 
точилися досить гострі  суперечки, до яких доходило найчастіше в 
результаті перенесення на теоретичну площину наукових дискусій, 
що постають  щоденно через конфронтацію різних поглядів і 
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ставлення людей до цінностей. У цих дискусіях були представлені 
різні поняття відносності, а також суб'єктивності, що ускладнювало 
відповідне наукове формулювання положень загальної аксіології. 

Положення щодо відносності цінності безпосередньо пов'язане з 
основними моментами загальної аксіології, тобто, розглядаючи 
питання про відносність цінності, треба взяти до уваги проблему 
структури цінностей, способу їх існування, а також зв'язку між ними. 

Здійснений німецьким філософом аналіз проблеми релятивності 
цінності має глибоке теоретичне обґрунтування. Ефективність 
спостережень щодо відносності цінності залежить від попередньо 
проведених онтологічних досліджень предмета , на ґрунті якого ці 
цінності з'являються. Однак це не виглядає запозичених  так, що 
аксіологічний аналіз можливий лише після застосування понять з 
галузі онтології. Навпаки, на нашу думку, слід звертатись не до цих 
моментів, а прагнути схопити цінності у спосіб, яким вони самі нам 
презентуються. Бажано не приймати якусь онтологію цінності, а  
брати до уваги  існування цінності. 

Визнаючи існування багатьох видів цінності, Н.Гартман говорить 
про необхідність розв'язання проблеми їх ймовірної „відносності" 
щодо окремих видів цінності і надалі вирішувати питання в кожній 
групі, не зважаючи при цьому на результати ,отримані у випадку 
інших груп. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. В статті здійснена спроба, що 
потрібно шукати якийсь проміжний спосіб існування. Не відомо, чи 
мав він тоді на увазі будь-які цінності чи тільки цінності моральні. 
Або ж можливо треба розбудувати екзистенційну онтологію та 
шукати різні способи існування  для  різних типів цінностей . У 
кожному з цих випадків важливим є посилання на цінності як 
кваліфікації тих чи інших предметів. 

Можна погодитись з Н.Гартманом, що цінність є якісною 
кваліфікацією предмета, але іншого роду, ніж його властивості. Він 
пропонує розуміння цінності як нового якісного виміру предмету – 
носія цінності. Предмет кваліфікується звичайними якостями, але 
після виконання певних умов ніби змушений «висунутися» в інший 
вимір, вимір цінності. Це особливе  виразно видно на прикладі 
моральних цінностей. Ми маємо можливість реалізувати різні 
цінності. Певний людський  вчинок тоді набуває морального виміру 
(поза своїми природними властивостями), якщо до деяких предметів 
він був спрямований таким чином, що досягав ціннісного їх виміру, 
підтримуючи або знищуючи ці цінності. 
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Отже, Н.Гартман як найзначніший представник об`єктивістського 
метафізичного напряму свого часу вніс неабиякий внесок в 
розуміння цінностей та розбудову їхньої онтології.  
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ПРИРОДИ ЛЮДИНИ У ГОРИЗОНТІ СУЧАСНИХ ДИСКУСІЙ 

У статті дослідженні сучасні дискусії щодо природи людини, 
викликані останніми досягненнями у галузі біотехнологій. 
Показано, що домінування позитивістських форм приводить до 
розриву зв'язків філософії освіти з соціальною практикою, тоді як 
умовами розвитку філософії людини в сучасну епоху і гарантом її 
соціальної затребуваності повинна стати орієнтація на практику 
соціального утворення людини. Доведено, що сутність людини 
можна знайти не в особливостях нейрофізіологічних або 
генетичних структур, а в різноманітності її відношення зі світом. 
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА В ГОРИЗОНТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ДИСКУССИЙ 
В статье исследованы современные дискуссии о природе 

человека, вызванные последними достижениями в области 
биотехнологий. Показано, что доминирование позитивистских 
форм приводит к разрыву связей философии образования с 
социальной практикой, тогда как условиями развития философии 
человека в современную эпоху и гарантом ее социальной 
востребованности должна стать ориентация на практику 
социального образования человека. Доказано, что сущность 
человека можно найти не в особенностях нейрофизиологических 
или генетических структур, а в разнообразии его отношения с 
миром. 

Ключевые слова: человек, природа человека, 
биотехнологии, совместно-разделенная деятельность, 
слепоглухота 
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THE NATURE OF MAN IN THE HORIZON OF CURRENT DEBATES 
The article is devoted to the contemporary debates about human 

nature caused by the latest developments in the field of biotechnology. It 
is shown that the dominance of positivist forms leads to the rupture of 
relations with the educational philosophy of social practice, while the 
terms of the philosophy of man in the modern era and the guarantor of its 
social relevance should be focus on the practice of social education of 
man. It is proved that the essence of a person can be found not in the 
features of the neurophysiological and genetic structures, and in the 
diversity of its relations with the world. 

Keywords: human, human nature, biotechnology, co-shared 
activities, deafblindness 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасність 
демонструє глобальні технологічні зміни, які впливають на природу 
людини і змушують шукати відповіді, переосмислювати у ній 
співвідношення природного та соціального. Основні тенденції 
глобальних технологічних змін, які можуть привести до змін 
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біологічного тіла людини показує Е.Тоффлер у роботах «Шок 
майбутнього» та «Третя хвиля»[ 3; 4]. Він зауважує на тому, що 
людське тіло до останнього часу уявлялося незмінною основою 
людського знання, «даністю». Однак людство швидко наближається 
до того дня, коли тіло перестане бути даністю. Нові генетичні знання 
дозволяють вже сьогодні працювати з людською спадковістю і 
маніпулювати генами для створення зовсім нової «версії» людини. 
Одна з найбільш фантастичних можливостей полягає в тому, що 
людина зможе зробити біологічну копію самої себе. За допомогою 
процесу, відомого як «клонування», з ядер дорослих клітин буде 
можна вирощувати нові організми з тими ж генетичними 
характеристиками людини, які присутні в клітинних ядрах. Отримана 
«копія» людини почне життя з генетичними здібностями, 
ідентичними здібностям донора. Клонування, серед іншого, 
забезпечить незаперечний емпіричний доказ, який допоможе 
вирішити раз і назавжди дискусію: «спадковість проти соціального 
середовища». Вирішення цієї проблеми та визначення цінності 
кожної людини стало б одним з найбільш ключових моментів 
людського інтелектуального розвитку. Саме тому і виникають дуже 
серйозні проблеми, актуальні для сучасного людства питання: що в 
людині формується, а що успадковується? Проблема появи людини 
виводиться із сфери її народження природним біологічним чином до 
сфери технологій масового її відтворення чи шляхом клонування, чи 
шляхом використання штучної жіночої матки, оскільки скоро не буде 
принципових перешкод для появи дітей поза людським тілом. Можна 
буде зробити один клон, або сто, або сто тисяч. Можна клонувати 
Ейнштейна, а можна - Гітлера. Уявлення такого суспільства та 
застосування інших відкриттів змушують нас згадати страшні 
науково-фантастичні антиутопії. Сучасна наука підняла філософські, 
моральні та соціальні проблеми, а також викликала сумніви і страх. 
Тому дійсно надзвичайно актуальною стає філософія людини, яка 
має відповісти на питання: до чого може привести різниця між 
біологічним клоном Альберта Ейнштейна і Адольфа Гітлера, чи 
наявність їх біологічних тіл приведе до появи людей, на них схожих 
або ідентичних ним? Серед біологів вже вирують шалені дискусії про 
етичні проблеми євгеніки. Чи повинні ми замислюватися про 
розведення раси «кращих» людей? Теодор Дж. Гордон заявляє про 
те, що «раси майбутнього можуть бути: расою керівників, 
контролерів ДНК, расою смиренних слуг, расою спеціально 
вирощених атлетів для різних ігор або расою вчених з 200% IQ і з 
невеликими тілами» Ми отримаємо можливість створювати раси 
ідіотів і математичних геніїв. Ми також отримаємо можливість 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

108 

народжувати дітей з незвичайними зором і слухом, з найтоншим 
нюхом, надзвичайно сильних або музично обдарованих[4, с.223]. 

Але ж, у кінцевому рахунку, проблеми лежать не в науковій або 
технічній сфері, а, насамперед, у філософській. Чи можливо 
формування у процесі освіти розвиненого інтелекту, чуттєвості та 
волі? Чи може освіта є незначним коректором загальної біологічної 
лабораторії або божественної задумки та може лише сприяти вже 
закладеним у людину характеристикам? Отже, метою поданої статті 
є філософське осмислення природи людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається 
автор. Для досягнення поставленої мети нам знадобиться потужна 
філософська традиція, яку започатковує Б.Спіноза та вершиною якої 
є філософські узагальнення Ев.Ільєнкова, Л. Виготського та ін. 
Серед сучасних авторів, які досліджували природу людини на тлі 
нової техногенної реальності, яка здатна змінити людську тілесність, 
можна виділити В.І.Аршинова, Р.Ю.Грязнова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується означена стаття. Тим не менш, 
багато аспектів концепції конвергентних технологій 
«посткастельсівського» етапу залишаються недостатньо 
дослідженими. Особливої актуальності ця проблема набуває у 
контексті трансгуманізму. Метою запропонованої статті є 
дослідження природи людини у горизонті сучасних дискусій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Спіноза виходить з того, 
що існує одна субстанція – мисляче тіло людини, а душа (психіка) та 
тіло є лише різними її атрибутами. Людина діє тілесним чином і 
разом із її діяльністю з’являється усвідомлення цієї діяльності. Чим 
активніше дитина буде діяти предметним чином, пізнавати окремі 
речі, тим більш розвиненим буде її інтелект. Мислення є не 
результатом дії, а самою дією мислячого тіла, на відміну від тіла 
немислячого. Немисляче тіло виходить із імпульсів, які в нього 
закладені. Перевага мислячого тіла полягає у тому, що воно діє, 
виходячи з особливостей оточуючого світу. Воно діє по формі будь-
якого іншого тіло. Разом із діяльністю, відбувається засвоєння цієї 
форми. Чим більше різноманітних форм засвоює людина у ранньому 
віці – тим більш розвиненим буде її інтелект. Саме тому, 
надзвичайно важливим завданням для освіти є залучення маленької 
дитини до різноманітних форм діяльності та спілкування. Чим більш 
різноманітним воно буде, тим розумнішою буде сама дитина. 
Виходячи із цього, глибоко помилковою є думка про «вроджені ідеї», 
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або сучасні варіації про визначальну роль у формуванні інтелекту, 
чуттєвості та волі спадкових генів, які неминуче виявляються у 
дитини. Усі зазначені соціальні характеристики не передаються ні по 
батьківській, ні по материнській лінії, не надані ні від природи, ні від 
бога. Вони можуть тільки бути сформованими у результаті сумісно-
подільної діяльності та спілкування. Наявність нормального 
біологічного тіла є лише передумовою формування людини. Тут 
необхідно розмежуватися як із ідеалістичною, так і з вульгарно-
матеріалістичною трактовкою людини. У питаннях Тоффлера 
відчувається проникнення ідей вульгарного матеріалізму, а саме – 
зведення інтелекту до спадкових нейронно-фізіологічних генних 
структур. У річищі такого підходу мислення розуміється як продукт 
роботи головного мозку, а загадка особистості криється в 
особливостях структури головного мозку. Розповсюджену у 
сучасному світі аналогію роботи інтелекту з процесами обробки 
інформації в комп'ютері беруть на озброєння вчені та прагнуть 
побудувати штучний інтелект, замінивши відповідні гени системою 
електронних елементів. До них долучаються знову-таки фантасти, 
які пропонують покращення інтелекту шляхом зміни відповідних 
структур мозоку. (У якості ілюстрації ми пропонуємо читачеві роман 
Д.Кіза «Квіти для Елджернона», у якому головний герой Чарлі 
Гордон, 32-річний розумово відсталий прибиральник в хлібопекарні, 
добровільно бере участь в експерименті щодо штучного поліпшення 
інтелекту шляхом хірургічної операції.)  

Принциповим висновком сучасної гуманістичної філософії є 
висновок про те, що сутність людини неможна знайти у її тілесності. 
Як відомо, що хоча нормальний мозок і є органом, за допомогою 
якого мислить людина, але він не визначає ні здібності, ні рівень 
інтелекту. Мозок звичайної людини за обсягом та структурою не 
відрізняється від мозку генія. Відміни варто шукати не всередині тіла 
людини, а виключно в суспільних умовах розвитку кожної конкретної 
людини. Якщо не долучати дитину до суспільних відносин, мозок, як 
і усе тіло, буде рости, регулювати фізіологічні процеси, що 
відбуваються в людині, але інтелект, вміння мислити у ній не 
формується. Не мозок (чи будь-який інший орган) породжує функцію, 
але функція породжує орган. Сама особистість є поняттям суто 
соціальним, виникає та існує виключно в суспільстві. Відомі 
приклади дітей, які у ранньому віці потрапляли до  тваринного 
середовища. Так, існували випадки дійсних Мауглі, які у зовсім 
ранньому віці опинялися серед тварин. Вони цілком відтворювали 
спосіб життя тих тварин, до яких вони потрапили: їх «мову», спосіб 
пересування тощо. Якщо потім, через достатньо тривалий час, їх 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

110 

повертали до людського світу, то найбільш терплячі, розумні, 
наполегливі педагоги не могли їм сформувати скільки-небудь 
пристойний рівень свідомості. Отже, якщо дитина на ранніх стадіях 
свого розвитку не навчиться діяти людськім чином, вона справжньою 
людиною не стане ніколи. У кращому випадку, біологічно абсолютно 
нормальні індивіди із нормальним мозком та відповідними генними 
структурами можуть досягти рівня розвитку дитини.  

Але існує і альтернативний унікальний експеримент, який 
відбувся у Загорському дитячому будинку. Народжувалися діти, у 
яких був відсутній зір та слух. Якщо їх не долучати до суспільних 
відносин у них нічого не формується: ні людська поза, ні людський 
вираз обличчя, ні дослідницький інтерес. Найбільш страшним 
наслідком сліпоглухоти є самотність, неможливість спілкуватися із 
оточуючим світом звичайним способом. Але, позбавлена 
найважливіших органів сприйняття – зору та слуху, дитина тим не 
менш може нормально розвиватися: ніколи не чувши людську мову 
– розмовляти, читати, створювати скульптури, захищати наукові 
дисертації та інше. Основною передумовою цього досягнення була 
філософська концепція соціальної сутності людини. Е.Ільєнков 
виходить із необхідності розуміння того, якщо метою є вивчення 
особистості, то потрібно розглядати мозок як один з органів, за 
допомогою яких реалізується особистість, що представляє собою 
куди більш складне утворення, ніж мозок і навіть ніж вся сукупність 
органів, що утворюють живе тіло індивіда. Щоб зрозуміти, що таке 
особистість, треба дослідити організацію всієї тієї сукупності 
людських відносин конкретної людської індивідуальності у контексті 
всіх іншим таких самих індивідуальностей, тобто динамічний 
ансамбль людей, пов'язаних взаємними узами, які мають соціально-
історичний, а не природній характер. Таємниця людської особистості 
тому століттями і залишалася для наукового мислення таємницею, 
що її розгадку шукали зовсім не там, де ця особистість існує 
реально. Зовсім не в тому просторі: то в просторі серця, то в 
просторі «шишкоподібної залози», то взагалі поза простором, то в 
особливому «трансцендентальному» просторі, в особливому 
безтілесному ефірі «духу». Вона існувала й існує в просторі цілком 
реальному - у тому самому просторі, де розміщуються гори і річки, 
кам'яні сокири та синхрофазотрони, хатини і хмарочоси, залізниці і 
телефонні лінії зв'язку, де поширюються електромагнітні та акустичні 
хвилі. [1, с.413] 

Виходячи із цього потрібно розуміти, що людина біологічно не 
детермінована. Навіть, якщо дитина буде повною генетичною копією 
Ейнштейна, це не означає, що у неї буде його інтелект та чуттєвість. 
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Вона має стати людиною. Біологічно вона не здатна навіть до 
прямоходження, а тим більше до людського виразу обличчя, вміння 
по-людськи їсти, пити тощо. До прямоходження людину залучають, 
виходячи не з біологічної необхідності пересування, а з необхідності 
звільнення рук з метою подальшого освоєння предметів, зроблених 
людиною для людини. Початково людські органи не пристосовані 
для виконання суто специфічних функцій, заздалегідь їм 
притаманних. Але виконуючи різні функції, вони поступово стають 
людськими органами, тобто органами універсальними. «Особистістю 
- соціальною одиницею, суб'єктом, носієм соціально-людської 
діяльності - дитина стане лише там і тоді, коли сама почне цю 
діяльність здійснювати. Спочатку - за допомогою дорослого, а потім і 
без неї. Всі без винятку людські способи діяльності, зверненої на 
іншу людину і на будь-який інший предмет, дитина засвоює ззовні. 
«Зсередини» жодна, навіть сама дріб'язкова, специфічно людська 
дія не виникає, бо в генах запрограмовані лише ті функції людського 
тіла (і мозку, зокрема), які забезпечують чисто біологічне існування, 
але ніяк не соціально-людську його форму [1 , с.416]. 

Філософія вважає сліпоглухоту «збільшувальним склом» знань 
про людину. Зародження і прояв специфічно людських рис у 
одночасно глухої і сліпої дитини як в уповільненій кінострічці показує 
процес формування свідомості взагалі, що в нормальних випадках 
зафіксувати практично неможливо через його швидкоплинність. 
Звичайна дитина розвивається під найрізноманітнішими, що 
перехрещуються і суперечать один одному, впливами. Суттєві 
недоліки сімейного виховання найчастіше виправляються іншими 
факторами: дитячим садком, комп’ютером, школою, гуртками тощо. 
Переплітаючись між собою, всі ці впливи і дають у підсумку ефекти, 
ніяк не передбачені заздалегідь ніким, або позитивні, або негативні; 
такі, що сприяють розвитку високого рівня інтелекту та чуттєвості, 
або ж навпаки, приводять до повного інтелектуального та 
морального скалічення дитини. Загорський експеримент доказово 
свідчить про головне в розвитку будь-якої людини. Засобом для 
педагогічної корекції такого страшного біологічного дефекту як 
сліпоглухота була обрана предметно-практична діяльність. Учені 
виходили з того постулату, що дотик, як єдино можливе з почуттів, 
які залишилися, є універсальною чуттєвою базою, за допомогою якої 
і відбувається формування власне людських характеристик. 
Фахівець-педагог, діючи рукою дитини, водить нею, руко-водить, 
підказуючи, як поводитися з навколишніми предметами. У цьому 
експерименті особлива відповідальність покладалася на педагога за 
результати його первинної співучасті в долі сліпоглухонімої дитини - 
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на те, наскільки грамотно він дозує свою участь, наскільки доцільно 
об'єднує і розділяє свої і дитячі зусилля, тобто наскільки грамотно 
стимулює він дитячу активність. У сучасних умови педагог часто 
виправдовує свій непрофесіоналізм якоюсь нібито непридатністю 
дитини, відсутністю у неї здібностей. Тут же експеримент 
проводився в "чистому вигляді": п’ятдесят вихователів і, відповідно, 
п’ятдесят  учнів без будь-яких здібностей і зачатків свідомості. 
З'явиться взагалі свідомість або ні, і яким буде її рівень, залежить 
тільки від вихователя. Педагог повинен відповідати за себе, а не 
виправдовувати своє безсилля будь-якими фізичними недоліками 
вихованця, або "природженою" лінню, недоумством, "поганою 
пам'яттю" тощо, типовими відмовками як безвідповідальних 
учителів, так і батьків.  

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку. Отже, сутність людини треба шукати 
не в особливостях нейрофізіологічних або генетичних структур, а в її 
відношенні до світу, яке у людини відмінне навіть від самих 
найближчих її родичів по біологічному виду. Оскільки це відношення 
відрізняється тим, що людина не пристосовується до природних 
умов, а навпаки, перетворює їх, природні умови пристосовує до 
своїх потреб, то її суть треба шукати в способі пристосування – 
діяльності. Саме через сумісно-роздільну діяльність, через 
спілкування і можливо формування розвиненої особистості. 
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наука разрабатывает всё новые и новые идеи, дающие возможность 
осмыслить проблему «Язык – Сознание – Мозг» с точки зрения 
разных концепций. Этому способствуют междисциплинарные 
исследования, а также диалоги между представителями различных 
областей знания. Науке о языке существенный рывок помогла 
сделать когнитивистика. 

Анализ последних исследований и публикаций по 
проблеме, на которые опирается автор. Жак Деррида отмечал, 
что проблема языка сегодня «как таковая заполонила собою весь 
мировой горизонт самых различных исследований и самых 
разнородных речей». Гумбольдт выражал живую убежденность в 
том, что «человеческое существо обладает предощущением какой-
то сферы, которая выходит за пределы языка и которую язык, 
собственно, в какой-то мере ограничивает, но что всё-таки именно 
он — единственное средство проникнуть в эту сферу и сделать ее 
плодотворной для человека…» [1, с. 171].  

Постановка цели. Цель нашего исследование заключается в 
обобщении философского содержания концепции Стивена Пинкера 
в контексте эволюции философии языка. 

Определение нерешенных ранее частей общей проблемы, 
которые рассматриваются в статье. На данном этапе развития 
философии языка нерешенным является задание определения 
природы отношений между формальным подходом генеративной 
грамматики и современными когнитивными исследованиями языка.  

Изложение основного материала исследования. Язык 
представляет собой непременное условие осуществления 
абстрактного, обобщенного мышления и рациональной ступени 
человеческого познания. Язык есть средство мышления. Работу 
человеческого сознания можно исследовать через пристальное 
изучение речи. Известный и популярный на сегодняшний день 
канадско-американский учёный, специализирующийся в 
экспериментальной психологии и когнитивных науках, Стивен 
Пинкер (профессор Гарвардского университета) справедливо 
замечает, что язык поистине является окном в природу человека. 
Язык для нас настолько естественен, что мы забываем о том, какой 
это на самом деле удивительный дар. По мнению Пинкера, язык 
является частью сознания, причём наиболее доступной частью.  

В своих книгах («Субстанция мышления: Язык как окно в 
человеческую природу», «Как работает разум», а также «Язык как 
инстинкт») Стивен Пинкер популяризирует идею о том, что язык 
является биологической адаптацией, т.е. инстинктом, который 
сформировался естественным отбором. Эта теория Пинкера, 
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основана на идеях Ч. Дарвина, считавшего, что сложное строение 
языка принадлежит нам по праву рождения. То есть люди знают, как 
говорить, приблизительно в том смысле, в каком пауки знают, как 
плести паутину или птицы знают, как летать. 

Стивен Пинкер опирается на учения американского философа 
и лингвиста Ноама Хомского, который считает, что лингвистика 
очень долго занималась «внешним», «экстериоризованным» 
языком, - наступило время заняться языком «внутренним», 
«интериоризованным» [5, с. 3]. 

В подтверждение своей теории Пинкер приводит довод о том, 
что человек способен получать неограниченное число предложений 
из ограниченного числа слов. Это значит, что в мозге может быть 
заложена некая программа, т.н. «ментальная грамматика», или 
Универсальная Грамматика. У детей она развивается 
самопроизвольно, поэтому с течением времени они могут адекватно 
воспринимать речевые конструкции, с которыми не сталкивались до 
этого. Врожденные ментальные модули могут функционировать 
только при взаимодействии с окружающей средой. К примеру, 
языковой инстинкт становится способностью говорить по-английски 
или по-немецки. 

Некоторые современные исследователи языка склонны 
«сгущать краски», доказывая существование особого «языкового» 
(или грамматического) гена. Такая гипотеза возникла на базе 
вывода о том, что у больных афазией (неспособностью к связному 
высказыванию) нарушен не только процесс воспроизведения слов, 
но и контроль над языком вообще. Но «Если удалить 
распределительный вал, то машина не будет двигаться, но это не 
значит, что машиной управляет ее распределительный вал.)» [3, с. 
284]. Нет повода говорить о реакции, обусловленной конкретным 
геном, поскольку реакции контролируются группами факторов, и 
отсутствие одного белка не означает отсутствие данной реакции. 
Следовательно, едва ли можно предполагать наличие 
специализированного «языкового» гена. 

Пинкер проводит интересную аналогию между языком и 
биологическими видами. Учёный-когнитивист уподобляет разницу 
между языками разнице между биологическими видами и 
рассматривает как следствие трёх процессов: 1) изменяемость (в 
языке – лингвистическая инновация); 2) сохраняемость; 3) 
обособленность, обусловленная миграцией или социальными 
барьерами в случае с языком. 

На Земле существует около шести тысяч языков. И не 
существует такого понятия как «язык уровня каменного века». 
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Сложно организованные языки используются повсеместно. Языки 
примитивных народов и сообществ отнюдь не примитивны. Сложно 
организованный язык универсален, т.к. дети фактически вновь его 
изобретают, не потому что их этому учат, а потому, что не могут 
этого не делать. Пинкер опирается на исследования, 
показывающие, что если оставить детей наедине с «пиджином», т.е. 
языком с минимальным содержанием грамматики, то дети начнут 
привносить грамматическую систему туда, где её не было. В 
результате язык выходит на новый качественный уровень. Взгляды 
С. Пинкера, по всей вероятности, описывают развитие языка 
гораздо ближе к истине, чем предшествующие им представления. 
Например, напрашивающийся из результатов Пинкера вывод о том, 
что проблемы с речью могут сочетаться с нормальным 
невербальным интеллектом, видимо, справедливы. Хотя всё-таки 
представляется, что структура подобной личности и её интеллект 
будут устроены своеобразно. 

Пинкер совершает экскурсы в самые разные проблемные 
области - от того, как дети учатся говорить, до происхождения языков. 
Этим он обосновывает свою мысль о том, что "язык не есть атрибут 
материальной культуры, который мы постигаем так же, как постигаем 
положение стрелок на циферблате часов или принцип работы 
федерального правительства. На самом деле это особый "кирпичик" в 
биологической конструкции нашего мозга. Язык - это сложный, 
специализированный навык, который самопроизвольно развивается в 
ребёнке и не требует осознанных усилий или систематических 
наставлений; не связано это развитие и с постижением глубинной 
логики языка. Этот навык в равной степени свойственен каждому, но 
отличается от обобщённой способности обрабатывать информацию 
или поступать разумно". Это значит, что человек должен быть 
генетически «запрограммирован» на язык, а следовательно все языки 
должны иметь общую структуру, которая бы соответствовала такому 
предварительному «программированию». 

Язык представлен совокупностью слов и правил, 
регулирующих их употребление и сочетание. Лев Выготский 
отмечает, что «значение слова представляет собой такое далее 
неразложимое единство обоих процессов, о котором нельзя сказать, 
что оно представляет собой: феномен речи или феномен 
мышления». Любое специфическое определение слова включает 
его отношение к смыслу. В лингвистике это отражено положением о 
«языковой тройке»: слово – значение – предмет (денотат, или 
референт). Слово – это уже обобщение, т.к. слову соответствует не 
только тот конкретный предмет (денотат, или референт), который 
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оно в данном речевом акте обозначает, но также и то отвлечённое 
описание класса референтов, по которому этот предмет можно 
считать референтом слова. А обобщение, в свою очередь, является 
единицей мышления. «Слово — универсально, как само сознание, и 
потому оно — выражение и объективация, реальный, а не только 
условно признанный репрезентант всего культурного духа 
человечества: человеческих воззрений, понимания, знания, 
замыслов, энтузиазмов, волнений, интересов и идеалов» [4, с. 165].  

"Язык есть обязательная предпосылка мышления и условиях 
полной изоляции человека. Но обычно язык развивается только в 
обществе, и человек понимает себя только тогда, когда на опыте 
убедится, что его слова понятны также и другим людям" [1, с. 77]. 

Какова же связь между языком и мышлением? Стивен Пинкер 
считает заблуждением отождествление мышления и языка, а также 
то, что язык определяет мысль. Возникает вопрос, возможно ли 
мышление без слов? Было выявлено, что существует невербальное 
мышление, тем самым мышление и язык разделены, а люди 
постоянно заняты переводом с некоего «мыслекода» на 
естественный язык. Например, младенцы владеют сложными 
формами познания, а именно – могут считать в уме на 
элементарном уровне. Учёные-естественники утверждают, что их 
мышление пространственное, а творческие люди говорят, что в 
момент вдохновения думают не словами, а визуальными образами. 
Кроме того, если рассматривать сам язык как таковой, становится 
совершенно очевидным то, что под самими словами должно быть 
что-либо основополагающее, т.к. слова имеют свойство быть 
двусмысленными.  

Конкретные слова являются всего лишь верхушкой айсберга, 
т.е. того быстрого, нелингвистического процесса, что называется 
мышлением. 

Мозг человека способен распознавать языки, определять к 
какому языку относится слово. Например, bluk – это не английское 
слово, но могло бы им быть, а такое слово как crahts явно 
неанглийское, и не может им быть. 

Пинкер говорит о двух так называемых «чудодействах», 
которые лежат в основе языкового инстинкта. Первое – 
произвольность знака (принцип, сформулированный Фердинандом 
де Соссюром). Принцип заключается в том, что так же, как 
произвольное сочетание точек и тире в азбуке Морзе кодирует 
какую-либо букву, так и звучание слова условно соответствует 
смыслу. Например, слово «утка»: оно не похоже на утку, но всё же 
означает «утка». Это объясняется тем, что мы ещё в детстве 
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прошли путь соединения звука со смыслом. «Без связи со звуком 
речи мышление не могло бы достигнуть отчетливости, и 
представление не могло бы стать понятием» [4, с. 15]. 

Второе «чудодейство» можно выразить словами Вильгельма 
фон Гумбольта «язык бесконечным образом использует конечные 
средства». В этом заключена продуктивность или креативность 
языка. Это в свою очередь порождает такую особенность языка как 
двусмысленность.  

Двусмысленная речь широко распространена в языке, 
например, в вежливых просьбах, угрозах и т.п. Человеческий мозг 
способен воспринимать т.н. косвенный речевой акт, т.е. случай, 
когда мы вуалируем (иногда даже не осознавая этого) свои 
намерения в инсинуации в надежде, что собеседник нас поймёт, 
прочитает между строк. Загадка в том, почему мы так часто 
скрываем предложения взятки, просьбы обольщения или угрозы, 
используя эвфемизмы, когда обе стороны скорее всего точно знают, 
о чём идёт речь. Например, «У тебя хороший магазин, будет жаль, 
если с ним что-то случится…». Это скорее скрытая угроза, чем 
размышления о гипотетической возможности. Парадокс языка 
состоит как раз в том, что он должен прямо выражать мысль. 
Вопрос в том, почему мы прибегаем опосредованности, даже когда 
все знают, что имеет ввиду говорящий, а говорящий знает, что 
слушатель знает, что говорящий знает, что слушатель знает и т.д. и 
т.п. Здесь играет роль тип отношений между людьми и фактор 
общего и индивидуального знания. Для того, чтобы возникло общее 
знание, слова должны проговариваться, двусмысленная же речь 
оставляет не проговоренным определённый смысл и ведёт лишь к 
индивидуальному знанию. Например, если женщина отклоняет 
завуалированное предложение интимной близости мужчины, то у 
них нет общего знания, следовательно между ними может 
сохраниться фикция дружбы. В случае, если интимное предложение 
прямое, такой исход невозможен. Наше знание человеческого 
поведения и отношений необходимо для адекватного восприятия 
речи. Витгенштейн утверждал, что мы понимаем человеческое 
поведение, когда понимаем значения, говорящие о нем.  

Стивен Пинкер последовательно показывает, насколько 
сложными и практически неформализуемыми оказываются 
различные процедуры, обеспечивающие языковую коммуникацию, в 
том числе распознавание речи, соотнесение слов со смыслами и т. 
п. Неслучайно то, что даже в наше время – время сверх развитых 
технологий никакой из существующих компьютеров не способен 
создать адекватный перевод с одного языка на другой, т.к. 
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техническое средство не воспринимает всех тонкостей 
человеческого языка и тех «подводных камней», которые в нём 
существуют.  

Лишь человеку доступна игра слов, использование языка в 
эстетической функции, а также способность описывать при помощи 
языка сам язык (так называемое «свойство рефлексивности» по 
Хоккету). «Язык является посредником между когнитивной системой 
и реальным миром: язык допускает действительность в сознание, 
сознание же, проводя категоризацию внешнего мира, мотивирует 
языковые формы. Каждая полнозначная лексема на уровне языка 
как знаковой системы соответствует отдельному концепту на уровне 
сознания, когнитивной системы» [2, с. 114]. Когнитивные 
способности человека в целом гораздо более гибкие, чем у других 
существ на Земле. От того, насколько быстро, гибко и удачно язык 
реагирует на новые потребности мышления, зависит успех всей 
речемыслительной деятельности. 

Человеческая природа мыслится Пинкером как своего рода 
прецизионный ментальный агрегат, состоящий из множества 
разнородных механизмов и тонко настроенный на изначальное 
естественное и социальное окружение человека. Изучая различные 
индивидуальные особенности и сложности языка, мы можем узнать 
больше о восприятии человеком действительности, о его мотивах, 
особенностях построения мыслей и рассуждений. 
Неопределённость языка выступает не как недостаток или изъян, а 
как особенность языка, способствующая достижению цели в 
социальных взаимоотношениях. 

Выводы исследования и перспективы дальнейшей 
работы в этом направлении. Итак, усилием школы Хомского и 
последователей язык перестал быть изобретением или 
соглашением людей и встаёт в понятный естественникам ряд 
структур (морфологических или социальных - неважно), 
видоспецифических и в своей "врождённости", и в своём 
разнообразии. Конечно же, спор о врожденности Универсальной 
Грамматики, или, точнее говоря, особой языковой способности 
человека как вида, безусловно, не окончен, хотя следует признать, 
что книги Стивена Пинкера выводят его на некий новый уровень. 
Что же касается существа спора, то лучше всего о нём выразился 
сам Пинкер, говоря о том, что «в науке о языке единственным 
фундаментальным фактом оказывается полная невероятность его 
существования» [3. c. 352]. 
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рефлексії складного явища постмодерної культури – напрямку 
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направления деконструктивистской философии. Определены 
основные подходы в понимании деконструкции в рефлексивной 
литературе. Избранный в качестве методологической основы 
археологический подход позволил выявить общие и 
отличительные структурно-семантические и функциональные 
признаки ключевых категорий философских систем Mартина 
Хайдеггера и Жака Деррида – Destruktion и deconstruction.  

Ключевые слова: деконструкция, деструкция, метафизика, 
археология, онтология, различие. 

Karpenko A.  
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studies of Donbas state pedagogical university 
ARCHEOLOGY OF DECONSTRUCTION: HEIDEGGER’S 

DESTRUKTION 
The author addresses the problem of how contemporary history of 

philosophy is to reflect conception of deconstruction which is a 
representative phenomenon of postmodernist culture. There coexist 
several theoretical approaches to historico-philosophical evaluation of 
deconstruction. Being driven by archeological methodology, this 
research reveals common and distinctive semantic, structural and 
functional characteristics of the key categories of both Martin 
Heidegger’s and Jacques Derrida’s philosophical systems – Destruktion 
and deconstruction. 

Key-words: deconstruction, destruction, metaphysics, archeology, 
ontology, difference. 

Постановка проблеми. Фігури Мартіна Гайдеґера [5] та Жака 
Дерида [1] займають визначне місце в іконографії сучасної 
філософії. Генетична спорідненість дискурсів їх філософій часто 
констатується, навіть апріорно передбачується, але лише зрідка 
критично осмислюється. проте, на нашу думку, кореляція 
«деструкція-деконструкція» має складну та глибоку структуру, 
виявлення якої дозволить по-новому поглянути на сутність пошуків 
альтернативних виходів за межі логоцентричного горизонту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Водночас 
зазначимо, що стосовно праць Дерида часто застосовуються 
застарілі методи аналізу. Таким є, наприклад, метод структурного 
аналізу, який часто використовується як вітчизняними, так і 
зарубіжними дослідниками. В цілому ж, ми виокремлюємо чотири 
основні підходи, які визначають вектори існуючих досліджень: 
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історико-філософський підхід (яскравими представниками цього 
напряму є І. Ільїн, Ю. Хабермас) [2]; епістемологічний підхід 
(В. Соколов, В. Декомб), системний підхід (Н. Автономова) [3]. І 
праць третього та четвертого типів, як це не сумно, досить мало. 
Однак, на наш погляд, і характер праць третього типу не достатньо 
відповідає завданням нашого дослідження. Отже, ми приходимо до 
необхідності синтезу існуючих методологій для створення необхідної 
дослідницької бази. Проте, на нашу думку, такий синтез не буде 
остаточним без включення в нього власне деконструктивістських 
елементів.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
дослідження є визначення методологічного диспозитиву 
археологічного підходу в контексті історико-філософської рефлексії 
дискурсу деконструкціїї та подальша актуалізація такого 
диспозитиву в аналітиці концептуальної структури «деструкція-
деконструкція». 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Філософський 
дискурс деконструкції є репрезентативною експлікацією сутності 
постмодерністського способу філософування з усіма недоліками і 
перевагами останнього: вишуканою теоретичністю, скандальним 
пафосом, естетизмом і тотальною іронією. Історико-філософська 
рефлексія деконструкції є вкрай неоднозначною. Наразі в історичній 
долі деконструкції відбувається трансформація: авангардистська 
мода на граматологічні концепти та ідіосинкразія самого Дерида 
розчиняються в структурах сучасної світоглядної кон’юнктури. Проте 
безсумнівним залишається факт: деконструкція є знаменником того 
Zeitgeist, який означив потужний руху філософської думки другої 
половини минулого століття. У горизонті ретенційного поступу 
постмодерної культури до порядку «застиглої» історії актуальним 
постає пошук інноваційних засобів реконцептуалізації та 
переосмислення філософського змісту деконструктивістського 
дискурсу. Першочергове завдання здійснення такого пошуку полягає 
у визначенні існуючої парадигми критичної рефлексії деконструкції. 

У попередніх дослідженнях було визначено зміст сучасної 
парадигми теоретичної рефлексії дискурсу деконструкції та 
розроблено методологічні основи синтезу історико-філософського, 
герменевтичного, епістемологічного та системного підходів у 
концептуальних координатах онтології А. Бадью [3].  

Дослідження дискурсу критичної рефлексії деконструкції 
виявило наступні підходи щодо інтерпретації проекту Дерида: 
історико-філософський, герменевтичний, епістемологічний, 
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системний та онтологічний. Між визначеними підходами 
встановлено парадигматичні відношення компліментарності, 
опозиції та кореляції. Доведено, що онтологічний підхід, заснований 
на теорії диференціальної інтенсивності екзистенції сущого, має 
значний евристичний потенціал щодо диверсифікації дискурсу 
Постмодерну [3].  

«Яким чином ми маємо переходити з рівня концептуальної 
кореляції «Destruktion-deconstruction» до рівня інтерпарадигмальної 
інтерференції між філософськими проектами Гайдеґера та 
Дерида?». Таким чином звучить те питання, пошук відповіді на яке 
визначає зміст цього дослідження. 

Розрізнення між проектами Гайдеґера та Дерида досить часто 
мають характер штампів-констатацій, які залишаються не 
проясненими. Загалом, достатньо великий масив рефлексивної або 
похідної літератури залишається глухим до настанов «авторських» 
дискурсів, в яких засадничими є імператив прозорості та 
феноменологічне напруження уваги до власного категоріально-
інструментального апарату. Плутанина з ідентифікацією еволюції 
поглядів Гайдеґера та Дерида значною мірою корелює з 
варіативністю тлумачення самими філософами категорій власних 
дискурсів. 

Архітектоніка Destruktion постає з дискурсу питання про буття, 
яке охоплює два завдання: інтерпретацію Dasein у термінах 
темпоральності та експлікацію часу як трансцендентального 
горизонту для питання (про) буття; та демонстрацію основних 
характеристик феноменологічної деструкції історії онтології, 
керовану проблематикою темпоральності. Що саме Гайдеґер 
розуміє під «деструкцією історії онтології» залишається не 
проясненим, хоча її програма звучить загрозливо. Робиться 
зауваження, що розробка концепту темпоральності в онтологічному 
проекті «Буття та часу», буде підкріплена та вивірена критичними 
розвідками. Ціла низка вчених розуміють стратегічну інтенцію 
Гайдеґера саме так [4].  

Перша група інтерпретаторів зважає на те, що антична 
онтологія розуміє час як присутність, яка сама визначається як 
узагальнений теперішній час, те саме теперішнє, яке є таким 
важливим у нашому повсякденному житті, виробничій діяльності, 
але згодом, щоправда, у першооснові цього теперішнього 
очевидним стає існування глибшого, первісного та істинного часу, 
який залишається забутим. Гайдеґер здійснює детальний аналіз 
аристотелівського вчення про час разом із феноменологічною 
розвідкою щодо визначення часу, прагнучи розкрити вимір цього 
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первісного часу – екстатично-горизонтної темпоральності, яка 
відкриває можливість герменевтики смислів буттєвості. Згодом 
з’ясовується, що вказана можливість реалізується у формі деструкції 
фундаментальної парадигми традиційної онтології та її де-
конструкції, які прагнуть досягти рівня первісної вкоріненості 
елементів традиційної парадигми в темпоральності.  

Зовсім по-іншому оцінює зміст Гайдеґерівського проекту друга 
група дослідників, які вважають, що структура «Буття та часу» 
дозволяє нам побачити, що постановка питання (про) буття та 
похідна від неї аналітика Dasein вкорінені в прагненні сутнісного 
конституювання західної традиції, вказує на орієнтацію 
здійснюваного метафізико-онтологічного дослідження , відмінну від 
мотивів екзистенціальної філософії або феноменології свідомості. 

Можна зробити висновок про те, що існують два діаметрально 
протилежні підходи до визначення характеру процедурного 
комплексу «деструкції-деконструкції». 

Розтлумачуючи значення Гайдеґерівського терміну Destruktion, 
часто зазначають, що причини того, що навіть найрадикальніші 
спроби перенормування філософського дискурсу є невдалими, 
полягають у протидії збоку традиційних концептів, традиційних 
горизонтів і традиційних точок зору, які, у свою чергу, не можна 
вважати автентичними виявами буття, істинність конститутивності 
яких є завжди під питанням. З цієї причини деструкція, критичний 
процес перебудови традиційних концептів відносно власних витоків, 
є необхідним елементом коцептуальної інтерпретації буття і його 
структур. Така деструкція – єдиний засіб феноменологічного способу 
онтологічного мислення щодо повірки власних концептів. 

Академічно прийнятим постав «пом’якшений», стилістично 
нейтралізований варіант транскрипції філософії Гайдеґера. 
Нейтральна транскрипція Destruktion долучається до традиції 
західної метафізики, до того фону на якому виразно простежується 
жестикуляція деконструкції. 

Дерида у «Письмі та відмінності», вказуючи на Картезіанські 
роздуми Гусерля, говорить, що коли феноменологія здійснює 
критику класичної метафізики, вона тим самим виконує заповіт 
останньої; те ж саме можна сказати і про Гайдеґерівську деструкцію 
західної традиції онтології [1]. 

Така позиція є типовою для дослідників, ангажованих проектом 
Дерида, які не стільки тлумачать або пояснюють відмінності між 
Destruktion та deconstruction, скільки констатують метафізичний 
статус першого та не-метафізичний зміст останнього. Дискурс такої 
констатації заснований на системі посилань на самого Дерида.  
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Яким чином визначає сам Дерида відношення між власним 
проектом деконструкції та філософським корпусом Гайдеґера? 
Дерида висловлював різні погляди на відмінності та розбіжності між 
деконструкцією та думкою Гайдеґера. Окремі визначення Дерида 
постають фрагментами своєрідного діалогу з Гайдеґером стосовно 
питання про радикальність та дієвість його способів та засобів 
демонтажу західної філософії. У порівнянні з власними 
послідовниками та критиками Дерида займає виважену позицію 
невизначеності. Можна, наприклад, знайти заперечення прямого 
генетичного зв’язку між думкою Гайдеґера та деконструкцією. 

Питання полягає не в тому, яку позицію обрати як вірну, а яку 
виключити як хибну. Питання полягає в тому, що в дискурсі 
Гайдеґера уможливлює або, навіть, конституює співіснування цих 
позицій. Внутрішнім же інтересом самої справи деконструкції є 
демотивація питання про визначення власного місця самої 
деконструкції, з якою корелюють атопологічні імплікації дискурсу 
Дерида. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Археологічне дослідження кореляції 
«деструкція-деконструкція» дозволило виявити загальний горизонт 
функціональної мотивації цих категорій – подолання обмежень 
логоцентризму в дискурсах західноєвропейської філософії. На рівнях 
структури й семантики віднайдені кардинальні відмінності цих форм, 
пов’язані з генетичними контекстами німецької та французької 
філософських традицій. 
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компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким 
компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Содержание статьи доказывает необходимость наличия 

системообразующего компонента в процессе формирования здорового 
образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы 
могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья 
школьников. 
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THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM–FORMING 
COMPONENT HEALTHY LIVING 

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ 
views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 

Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті 
формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування 
відкритої соціально–педагогічної системи, є визначення системоутворюючого 
компоненту. На нашу думку таким компонентом мають стати традиції селища та 
школи.  

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно–морального 
виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне 
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невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Багато науковців, педагогів–практиків розглядають проблему 
використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, 
формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, 
П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин–
Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію 
розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 
Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, 
системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на 
формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, 
фізичний розвиток.  
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Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового 

опрацювання оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 

текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання 

правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  

Супровідна інформація про видання повинна включати наступні 
елементи: 

Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або 
випуск, номер). 

Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 

порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами 

для англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як 

процес мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. 

Для того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. 
Класифікація надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, 
де ви працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність 
працівники бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у 
статті відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, 
згідно затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 

З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових 
робіт у світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 

Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 



 

 

24 Реферат (анотація) 
25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 
 
Зразок 
 
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 

Спецвип. 3 / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
356 с. 
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15 120 – 124 
16 5 
17 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 

діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  

18 творча діяльність, фахівець дошкільної освіти, творче самовираження, 
педагогічні умови.  

19 УДК 378. 147-057. 87 
21 Саяпіна С. А. 
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самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
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33 ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

34 В статье рассмотрены и раскрыты особенности организации 
творческой деятельности студентов педвуза, педагогические условия 
профессионально-творческого самовыражения будущего специалиста системы 
дошкольного образования. Выделены некоторые темы, используемые в 
формировании навыков самостоятельной творческой педагогической 
деятельности.  

35 творческая деятельность, специалист дошкольного образования, 
творческое самовыражение, педагогические условия.  
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44 In the article are grounded the features of organization by creative of 

students' activity in pedagogical institution, and are revealed the pedagogical terms 
of professionally creative self-expression by future specialist in the system of 
preschool education. Some topics used in the formation of independent creative 
pedagogical activitics are outlined in the article.  
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ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  



 

 

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. 
посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. 
– К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 
2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 

Два автори 

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 
1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу 
: підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.  
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. 
посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с. 
3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 
 



 

 

2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : 
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
2. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. 
/ З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
57 с. 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 
документи). 
2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 17.06.2008 № 537. 

Дисертації 
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. 
... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – 
К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 
2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17. 
 



 

 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV 
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, 
П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з 
контейнера. 
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
3. Биков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання 
навчального середовища сучасних педагогічних систем 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Заголовок 
з екрана. 

Іноземні 
видання 

Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy 
transgranicznej w warunkach procesu integracji europejskiej // 
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji 
europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. – Puławy: Wyd. 
Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному 
посібнику, статті тощо) на архівні документи при першому 
згадуванні назва архіву подається повністю, в дужках – 
загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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