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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН 

І.П.Аносов 
У статті розкрито перспективу, яку створює антропологічний підхід до сучасних освітніх змін, бо 
саме він розглядає людину як інтегральну цілісність і має забезпечити врахування в освітній 
практиці суб’єктивності й автономії індивіда – учасника життєдіяльності, цілісності взаємодії 
цього індивіда з оточенням і широкого контексту пов’язаних із цим явищ. 

The article concerns the perspective formed by anthropological approach to the modern educational 
changes, for only this approach considers person as an integrity and should ensure subjectivity and 
autonomy of an individual in the educational practice as well as interrelations of an individual with the 
environment. 
 

У державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) зазначено, що динамізм, 
притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація і демократизація 
суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки та технології в усьому світі – усе потребує 
створення умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається протягом усього 
життя, що підкреслює і концепція освіти ХХІ століття, розроблена комісією ЮНЕСКО. 

Визначальною у ХХІ столітті концепція безперервної освіти стає не тільки тому, що вона має 
стикуватися із концепцією суспільства, де все повинно слугувати набуттю знань та розвитку 
талантів, а й тому, що в наш час більшість дослідників вважає освіту вирішальним фактором у 
перегонах між цивілізацією і катастрофою. Це не є перебільшенням. Людство зараз переживає 
глибоку цивілізаційну кризу, повний розлад системи, яка існує на сьогодні у світі; всі попередні 
катастрофи вирішувалися природним шляхом, шляхом відбору і коштували нашим пращурам 
багато крові. Сьогодні цей шлях неможливий, оскільки він буде означати кінець історії, тому 
сучасний вихід – раціональне прогнозування майбутнього, що спирається на науку і знання. 

Але сучасні системи освіти перебувають у протиборстві з інформаційним хаосом і не спроможні 
сформувати в людини адекватний реаліям тип світогляду. На освіту поширюється ще відчуження від 
природи, культури, соціуму, від самої себе та майбутнього. Отже, якщо освіта не зорієнтує людину в 
житті, то вона не матиме сенсу, буде аморальною, саме тому вона і потребує суттєвого реформування. 

У реформуванні освіти в Україні визначилися два напрями: науковий і практичний. Перший – це 
розроблення сучасної філософії освіти, психолого-педагогічне розроблення сучасної освітньої 
стратегії з урахуванням національних цілей, української національної ментальності та вітчизняного 
досвіду, а також всебічного засвоєння сучасного передового зарубіжного досвіду в галузі освіти; 
другий – інноваційна діяльність педагогів стосовно оновлення змісту та методів навчання і 
виховання учнів, втілення у педагогічний процес нової освітньої стратегії, нових психологічних і 
педагогічних технологій [3,13]. 

У межах першого напряму, що стосується перш за все змісту освіти, спостерігається поділ 
наукознавства на три основні групи дисциплін – природничі, антропологічні, гуманітарні. Але 
поділ цей досить умовний: людина є предметом вивчення і природничих, і гуманітарних наук. Суть 
проблеми полягає в тому, що всі науки, крім антропології, визначаючи власний предмет, можна 
сказати, “препарують” людину замість того, щоб бачити і осягати її життя в усіх аспектах. Саме 
тому науковці і викладачі-природознавці спостерігали в освітній царині безліч фактів, що свідчили 
про неврахування природних, біологічних нахилів учнів і навпаки, гуманітарії часто-густо, 
формуючи в учнів теоретично-узагальнені цінності, були вражені наслідками цього впливу, а 
проблема самосвідомості людини як відносно незалежний від зовнішніх чинників феномен не 
розглядалася взагалі, хоча відомо, що якраз духовний світ виділяє людину із маси. 

Пошукам науково-практичних шляхів реформування освіти, її нових принципів та орієнтирів 
присвячена діяльність багатьох педагогів-теоретиків та практиків. Зокрема, питання реформування 
освіти протягом останніх 2 років були предметом розгляду міжнародних та всеукраїнських 
конференцій на базі Мелітопольського державного педуніверситету: “Екологічна парадигма у 
психології і педагогіці” (грудень 2000 р.), “Духовно-моральне виховання і розвиток учнівської та 
студентської молоді засобами художньо-мистецької освіти” (квітень 2001 р.), “Етнокультурні 
аспекти української державності: історія і сучасність” (червень 2001 р.). На вересень 2002 р. 
планується міжнародна конференція “Роль антропологічного фактора в освітніх технологіях ХХІ 
століття”. Та, на жаль, антропологічний аспект ще не став предметом активного дослідження 
українських учених (хоча історичні джерела у формі педології як синтезу антропологічних підходів 
до виховання набули поширення в Україні ще у 20-ті роки ХХ ст.), сьогодні ми звертаємо велику 
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увагу на праці російських колег, які більш активно досліджують проблеми антропологічного 
фактора в освітньому процесі. 

Головним орієнтиром усіх освітніх реформ слід вважати педагогічний процес як процес 
життєтворчості, під час якого людина творить себе і своє життя. 

Зміни, що відбуваються в оточенні індивіда, вимагають від нього належної підготовки для 
успішної діяльності і в умовах сьогодення, і в майбутньому. Традиційна школа з адаптаційним 
характером навчання не забезпечує такої підготовки, не відповідає викликам сучасної цивілізації. 
Модернізований процес навчання в новій школі повинен задовольняти потреби підготовки до 
життя в нових соціально-економічних і політичних умовах. Взаємозалежність освітньої та 
соціально-економічної систем спонукає по-новому визначити освітні функції як креативні та 
гуманістичні, що дають змогу готувати молодь до зміни існуючої дійсності і створення кращої, яка 
більшою мірою втілювала б у собі гуманістичні цінності. 

Оскільки адекватний аналіз поведінки індивіда й оптимальне формування його особистості 
можливі тільки тоді, коли відомі, по-перше, сукупність умов і впливів, які діють на нього як 
стимули, і, по-друге, сукупність внутрішніх процесів, що опосередковують ці умови і впливи, то 
запорукою успішної праці вчителя є глибокі знання про людину та її оточення, а також здатність 
застосовувати ці знання у педагогічній практиці. Такі знання накопичені багатьма дисциплінами, 
що вивчають людину та різні аспекти її життя. Нині вчитель, якщо й користується цими знаннями, 
то натрапляє на великі труднощі, пов’язані з їх інтеграцією, яка б забезпечила цілісний образ 
людини і врахувала б багатоаспектність людського життя. 

У такій ситуації стає зрозуміло, що для сучасної педагогіки найбільш прийнятну перспективу 
створює антропологія, яка в найширшому розумінні є загальною наукою про людину в усіх 
аспектах її життя. Вона трактує окремого індивіда як інтегральну цілісність, враховуючи при цьому 
сукупний цілісний вплив на нього з боку оточення. Точніше кажучи, з точки зору антропології 
індивід становить біосоціокультурну цілісність, а створювані ним продукти, матеріальні чи 
інтелектуальні, є спільним результатом його рис і впливів оточення. Основним завданням 
антропології є пов’язування між собою різноманітних аспектів людинознавства, що їх вивчають 
різні спеціалізовані дисципліни, а також координація та інтеграція роздрібнених знань про людину. 
Інтегроване знання про людину є дуже потрібним, зокрема, для теорії та практики освіти. Аналіз 
освітніх процесів і проблем в антропологічній перспективі має забезпечити врахування 
суб’єктивності й автономії людського індивіда – учасника зазначених процесів, цілісності взаємодії 
цього індивіда з оточенням і широкого контексту пов’язаних із цим явищ. 

Про тісні зв’язки між антропологією і педагогікою говорять останнім часом деякі педагоги 
(насамперед ті з них, хто вказує на брак синтезу людинознавчих знань у психологічних 
концепціях). З повним правом вже можна вважати фактом існування педагогічної антропології, що 
окреслюється як орієнтація на відгалуження педагогічних наук про детермінацію процесу 
виховання людини, як сукупність педагогічно-філософських міркувань, головною метою яких є 
з’ясування ролі чинників біологічних, суспільних, культурних і свідомісних у становленні людської 
особистості. Розгляд розвитку особистості у його залежності від численних зовнішніх і внутрішніх 
чинників засвідчує, що презентоване антропологією бачення людського індивіда та його оточення 
безпосередньо тяжіє до системного сприймання людини. 

Згідно із системним баченням поведінка індивіда залежить від того, що відбувається у його 
внутрішній організації і в зовнішньому оточенні. Індивід існує в навколишній дійсності і утримує 
себе у функціональній рівновазі завдяки подоланню перешкод і запобіганню їхній появі. Він 
функціонує у власних інтересах і є власним організатором, прагне підтримання та максимального 
продовження свого існування, отримує інформацію і енергію з оточення, зберігає, перетворює їх та 
передає оточенню. Наявність цих рис дає підставу розглядати людський індивід як окремий вид тієї 
чи іншої автономної системи.  

Крім людини, до категорії автономних систем слід віднести всі інші організми, у тому числі 
тваринні і рослинні. Автономними системами так само є різного роду людські групи, наприклад, 
родини або народи. Отже, автономна система надає можливість цілісного трактування не тільки 
людського індивіда, але й людських спільнот, завдяки чому може бути корисною в дослідженнях із 
культурної та соціальної антропології.  

Прийнятий в антропології принцип “цілісної людини”, з точки зору теорії автономної системи, 
передбачає передусім нерозривність у людини процесів енергетичних та інформаційних (або 
соматичних та духовних). Тісний взаємозв’язок і взаємне опосередкування цих процесів ведуть до 
того, що будь-які зміни (у тому числі суто інформаційні або суто енергетичні) впливають на 
функціонування цілої системи, порушуючи її функціональну рівновагу. 
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Усі реакції автономної системи є елементами її поведінки як єдиного цілого. Зокрема, на той чи 
інший подразник людський індивід реагує як єдине ціле; реакція визначається сукупністю чинників 
– зовнішніх і внутрішніх, інформаційних і енергетичних. Аналіз найбільш поширених 
психологічних концепцій дає змогу вважати, що кожна з них враховує лише незначну частку 
чинників, які детермінують людську поведінку. Натомість системна концепція людини, що 
ґрунтується на теорії автономної системи, враховує всі істотні детермінанти такої поведінки, а саме: 
чинники зовнішні (інформаційні й енергетичні) та чинники внутрішні (знову-таки інформаційні й 
енергетичні). 

Отже, антропологічний (концептуально-цілісний) підхід в системі педагогіки – це єдність 
певних складових: цілісне бачення людини та її життя, духовно-орієнтовані відносини між 
студентами, між студентами і викладачами, між викладачами тощо [5, 21]. 

Антропологічний підхід у педагогіці дає змогу переглянути зміст освіти і виховання, впровадити 
нові форми освіти, які з позицій системної педагогічної антропології мають забезпечити: 

– досить повне самопізнання учня на базі адекватної самооцінки і самоприйняття; 
– розширення діапазону його самодіяльності, яка б гарантувала йому можливість успішного 

самоуправління у власних інтересах і самореалізації; 
– індивідуалізація навчання; 
– уможливлення одержання учнем інформації, яка б сприяла його найбільш повному й 

різнобічному розвиткові; 
– забезпечення можливості для учня впливу з його боку на оточення, щоб пристосувати 

останнє до його потреб; 
– вивільнення творчих можливостей учня і забезпечення умов для їх широкої презентації; 
– вибір відповідно до нахилів учня напряму подальшого навчання і, згідно з цим, групи 

професій або конкретної професії; 
– уможливлення для учня бажаних для нього міжособистісних контактів [1, 14-15].  
Антропологічний підхід повинен забезпечити ефективний розвиток освітніх систем, якщо вони 

будуть спиратися на такі принципи саморозвитку: 
– принцип відповідності педагогічного впливу природі дитини; 
– принцип культуровідповідності: культура виховання і виховання культурою; 
– принцип соціовідповідності – створення сприйнятливих соціальних умов для успішного 

розвитку і саморозвитку дитини; 
– принцип амбівалентності – організація педагогічного впливу, який узгоджено з мінливими 

природними та внутрішньоособистими умовами; 
– принцип гуманізму у вихованні тощо [2, 135]. 
Саме на підставі цих принципів освітні системи ХХІ століття реалізують головну форму 

антропологічного підходу до завдань освіти: учень не готується до життя, він вже живе десь і зараз. 
У недалекому минулому ми “перехворіли” опорними сигналами, педагогікою співробітництва та 
іншими новаціями, сьогодні їх хвиля поповнюється вальдорфською педагогікою, школою “діалогу 
культур” тощо. Настає час, коли людина постає в освіті як цілісність, і освіта інтегрує різні підходи 
до навчання та виховання, щоб людина, оцінюючи своє місце у світі та рівень реалізації життєвого 
сенсу, на кожному етапі була задоволена своїм життям в усіх його проявах. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ: 
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ПІДҐРУНТЯ 

П.В.Матвієнко  
Простежені у галузі епістемології тенденції можуть допомогти при виробленні нових освітніх 
тактик та стратегій, які враховують як узагальнені закономірності, так і індивідуальні 
особливості студентів з метою підвищення загальної ефективності освітнього процесу. 
The knowledge, considered in the field of the theory, can help to suggest new educational tactics and 
strategy, which take into account both generalized laws, and individual features of the students in order to 
increase general efficiency of educational process. 
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Виникнення широкого спектра овітніх технологій та спроби активного застосування кожної з 
них стали реаліями сьогодення. Водночас актуальною залишається проблема вибору найбільш 
ефективної з них. Такий методологічний плюралізм має значну подібність до ситуації, яка склалася 
в царині сучасної теорії пізнання – епістемології. Саме тому під час аналізу процесів, що 
відбуваються в освітній галузі, є сенс звернутися до аналізу тенденцій та проблем, які визначають 
сучасний етап розвитку епістемології. Таке звернення тим більш доцільне, що основою освіти є 
процес пізнання, а освіту окремої особи можна розглядати як онтогенетичне повторення 
філогенетичного процесу розвитку людського пізнання взагалі. Тобто, кожна людина у своєму 
ментальному розвитку (як і в біологічному) наслідує етапи набуття людством своєї розумової 
“зрілості”, мудрості. 

З огляду на сказане, стисло окреслимо основні тенденції трансформації епістемології, 
супроводжуючи їх деяким історичним коментарем.  

Сучасне бачення сутності процесу пізнання характеризується такими рисами: 
1. Відхід від фундаменталізму (фундаціоналізму)1 та зростання релятивістських принципів при 

побудові концепцій пізнання. 
2. Зростання ролі прагматизму в епістемології та значний розвиток прагматистських концепцій 

пізнання.  
3. Трансформація поняття раціональності через набуття нею ціннісних, соціокультурних та 

психологічних вимірів.  
4.  Провідною тенденцією розвитку епістемологічних концепцій стає їх взаємодоповнюваність, 

виникнення нових концепцій на стику вже існуючих. 
 
1. Усвідомлення того, що побудувати точну картину реальності неможливо, зумовило появу 

релятивістської тенденції у пізнанні. З усвідомленням цієї неможливості метою пізнання стало 
пізнання фундаментальних законів, на підставі яких можна було б однозначно побудувати 
теоретичну модель процесів та відношень, характерних для реальності. При цьому пізнаваність 
світу стала розумітися не в рефлективному сенсі, а на рівні пізнаваності фундаментальних 
принципів, законів, категорій, на підставі яких здавалося можливим конструювання моделі “речі у 
собі”, яке означало б реконструкцію різних її аспектів. Разом із тим залишалася надія на побудову 
універсальної теорії реальності, шлях наближення до якої вбачався в узагальненні все більшої 
кількості таких аспектів. Здавалося, що нова теорія обов’язково має бути більш досконалою та 
повною, ніж попередня. При такому наближенні стало б все легше прокладати межу між істинним 
та хибним знанням, а наука, у межах якої розвивається істинне знання, отримувала б монополію на 
істину.  

Але при такій реконструкції з’являлася велика кількість конкуруючих між собою успішних 
теорій (приклади з фізики, математики, психології), відповідних теоріям наборів принципів їх 
побудови, законів та методів, зробити з яких однозначний вибір виявилося неможливо. Не 
виправдалася надія і на вирішальний експеримент, який мав обґрунтувати остаточний вибір. В 
результаті набув поширення принцип логічного конвенціоналізму, який знаменував собою кризу 
фундаменталізму та редукціонізму (прагнення звести, здійснити редукцію складних явищ до набору 
елементарних), відмови від надії на існування єдино вірної теорії реальності, однозначного її опису 
через зведення усіх досліджуваних явищ та процесів до комбінації фундаментальних інваріантів. 
Між тим визнання теоретичного плюралізму, фаллібілізму та відносності будь-якої теорії 
допомагає дослідникам не обмежуватися вже існуючими рамками, а сміливіше створювати нові 
теорії, які допомагають робити нові відкриття. Серед критеріїв відбору теорій зросла роль 
соціокультурних чинників. Така трансформація знаменувала собою відхід від неопозитивістських 
епістемологічних програм (які були домінуючими у філософії першої половини ХХ ст.).  

Разом із тим визнання такої соціокультурної релятивності несе і певну небезпеку відкидання 
усіх норм та стандартів, адже знижує значення об’єктивності у науковому дослідженні, розмиває 
межі науки та ускладнює розв’язання питання про розрізнення істинного та хибного. 

2. Класичний прагматизм виник як спроба рефлексії над загальнофілософськими, у тому числі 
моральними проблемами. Його принципово антифундаменталістський та антиредукціоністський 
характер, висновки про ілюзорність спроб науки побудувати універсальну теорію чи поставити 
вирішальний експеримент ішли врозріз із цілями та завданнями панівної в той час 
неопозитивістської епістемології, суперечили рефлективності наївного реалізму. Тому прагматизм 
опинився на узбіччі стовпової дороги філософії і, здавалося, після смерті Дж. Дьюї, його чекало 
забуття.  

Головними принципами прагматизму є: визнання самокоригованого характеру процесу 
пізнання; виведення пізнання не з прагнення досягти об’єктивного людинонезалежного знання, а 
необхідністю розв’язання проблем (розкриття проблемних ситуацій); людиномірний характер 
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знання; визнання відносності меж, які здавалися абсолютними у межах фундаменталістських 
концепцій пізнання (чітке розмежування між спостереженням та теорією, між фактом та 
конвенцією, між аналітичним та синтетичним); визнання ситуаційного характеру істини.  

Постпозитивістська епістемологія, яка сьогодні стала провідним напрямом у філософії науки, 
фактично знову відкрила правило Пірса2 та принцип нерозривності природи та експерименту Дьюї, 
але вже на матеріалі філософії природничих наук (Куайн, Селларс), давши поштовх до утворення 
неопрагматизму (Р.Рорті, Г.Патнем, Д.Девідсон, С’юзен Гаак, І. Гакінг, Р. Дж. Бернстайн). Власне, 
неопрагматизм, який розвинувся на базі постпозитивізму (і зокрема, англомовної аналітичної 
філософії) сьогодні варто розглядати не як єдину течію, яка об’єднується певними універсальними 
принципами (догмами) на зразок неопозитивізму, а як діалог, що триває, у якому чути різні, часом 
навіть дисонуючі голоси. У зв’язку з крахом фундаменталістського ідеалу пізнання прагматистське 
бачення його мети полягає у досягненні згоди між людьми стосовно того, що їм належить робити, 
консенсусу щодо тих цілей, яких треба прагнути, засобів, якими належить користуватися для їх 
досягнення. 

Серед головних ознак трансформації сучасної епістемології можна назвати такі: 
• Неможливість поєднання водночас універсальності наукового опису з його точністю та 

вичерпністю, що обумовлює необхідність у будь-якому випадку жертвувати одним заради іншого, 
залежно від конкретної ситуації дослідження. 

• Завдання пізнання зводиться до оптимального розв’язання певного набору проблем (скажімо, 
за Лауданом) загальнотеоретичного, методологічного та світоглядного характеру. Треба зазначити, 
що серед цих проблем існує ієрархія за важливістю, яка визначає пріоритет їх розв’язання в 
конкретних дослідницьких ситуаціях.  

• Разом із тим єдність знання, отриманого із застосуванням різних концептуальних схем, 
забезпечується через єдність емпіричних проблем. 

• Пізнання змінює свій вектор зі спрямованості до певного стану речей, який визнається 
інваріантним, на прагнення удосконалити існуючий стан речей, який усвідомлюється зараз як 
такий, що містить проблеми, тобто перестає бути “наближенням до”, а стає “трансформацією від”. 

• Визнання значної ролі теорії у встановленні фактів та в наданні їм онтологічного статусу 
існування чи неіснування. Таким чином, до певної міри визнається куайнівська ідея теоретичного 
конструювання онтології. 

Для сучасних прагматистів немає різкого вододілу між теорією та практикою, адже будь-яка 
практична діяльність несе з собою теоретичний елемент, а будь-яка теорія також є видом практики, 
немає чітких вододілів між науками природничими та суспільними, між наукою та літературою, 
наукою та політикою, наукою та технологією – усе залежить від розстановки ціннісних та 
соціокультурних акцентів. Визнається, що теорія не може бути зіставлена з неконцептуалізованим 
досвідом, а одиницею аналізу є не ізольоване речення чи факт, а певна цілісна система речень чи 
теорій. Звідси витікає неможливість “вирішального” експерименту, адже будь-який експеримент 
планується та інтерпретується у межах певної концептуальної схеми (конкретної теорії), описується 
у її термінах. А цінність теорії визначається кількістю та цінністю когнітивних результатів, які 
можуть бути отримані з її застосуванням. 

Головний принцип неопрагматистської епістемології можна визначити як поєднання, 
толерантність до існуючих стандартів раціональності та істинності і разом з тим вироблення 
власних стандартів. Таким чином, є можливість зберегти все набуте в існуючих концепціях 
пізнання, не перетворюючи набутий скарб на тягар, який ускладнює подальший рух. Разом із тим, 
притаманний прагматизму релятивізм стає не деструктивним запереченням, а конструктивним 
чинником, адже допомагає визначити сфери найоптимальнішого застосування наявних методів, 
теорій, критеріїв. 

3. У різних філософських системах переконливо обґрунтовується відповідна власна точка зору 
на природу пізнання, кожна з таких систем становить собою когерентну логічну конструкцію на 
тому матеріалі, на якому вона побудована, а отже, не може бути відкинута як цілком хибна. Разом 
із тим зрозуміло, що абсолютизація будь-якої однієї теорії пізнання може призвести до заперечення 
інших. Така епістемологічна суперечливість численних теорій пізнання сама потребує раціональної 
рефлексії. При цьому поняття раціональності не повинно зводитися лише до можливості 
однозначного опису каузальних зв'язків, із чим часто ототожнюється наукова раціональність. Вона 
набуває людиномірних рис: ціннісні, соціокультурні, індивідуально-психологічні чинники – усе те, 
щодо чого можна дійти згоди та досягти однакового розуміння, проте не можна описати в 
стандартній системі інваріантів, уже не відкидається як ірраціональне, а включається до сфери 
раціональності. Тому теорії, несумірні на формальному рівні опису, стають сумірними на рівні 
проблем, які вони розв’язують. А нормативність, що лежить в основі поняття раціональності, 
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трансформується від застосування лише універсальних критеріїв до оцінки з огляду на певні 
існуючі критерії, які вже не є універсальними та інваріантними. 

4.  Методи та підходи, розроблені у межах однієї теорії (яка виникла у перебігу розв’язання 
певного класу проблем), виявляються придатними для розв’язання подібних проблем у межах 
зовсім іншої теорії, набуваючи нового смислу. Так, скажімо, психологія запозичує методи точних 
наук, тоді як математика сьогодні широко застосовує інтуїтивістські та лінгвістичні методи. Таким 
чином, утворюються нові розділи математики: інтуїтивістська математика, нечіткі логіки, 
побудовані на лінгвістичних змінних тощо. При такому поєднанні утворюється нова фактуально-
смислова єдність, нетотожна вихідним теоріям, а також породжується нове проблемне поле. Часто 
при цьому може відбуватися докорінний перегляд вихідних принципів побудови теорій взагалі – 
подібно до того, як це сталося з невизначеністю (невизначеність перетворилася з проблеми, яку 
прагнули будь-яким чином усунути, на фундаментальну характеристику світу, яка плідно “працює” 
у різних теоріях). Але проблеми, які стимулюють розвиток науки взагалі (серед таких можна 
назвати, скажімо, проблему вдосконалення природних можливостей людини, прагнення суспільної 
та екологічної рівноваги), залишаються незмінними, маючи багатовимірний характер. Тому наука у 
своєму розвитку, який, власне і є одним із методів їх розв’язання, щоразу постає перед цією 
багатомірністю, пропонуючи цілий спектр таких рішень у різних аспектах, “зрізах” цієї 
багатомірності, які мають оптимальним чином доповнювати один одного. Відповідно і пізнання 
здійснюється не в одному аспекті, є багатоплановим, при цьому кожен з аспектів пізнання не є 
вичерпним, а має бути доповненим в інших аспектах. Усвідомлення цього і є ознакою сучасної 
епістемології. 

Отже, тенденцією трансформації епістемологічних концепцій стає їх взаємодоповнюваність. 
Тож для дослідження деякого фрагмента реальності (який становить собою систему взаємин 
конкретного об’єкта із світом) можливо застосовувати концептуальні схеми, класи понять, які, 
будучи взятими ізольовано, можуть заперечувати одне одного. Разом із тим можна знайти умови 
адекватності застосування кожної з таких схем. Таким чином, можна визначити сферу доцільності 
застосування кожної з концепцій окремо, скажімо, рефлективних концепцій пізнання (емпіричні 
науки, повсякденне пізнання), конструктивістських (логіка, математика), інтерпретативістських 
(літературознавство, юриспруденція), прагматистських (педагогіка, технологія, екологія), так і їх 
поєднання з утворенням нових концепцій. Так само епістемологічні концепції отримали здатність 
збагачуватися ідеями з несумірних (ненаукових) сфер духу, набуваючи людиномірних аспектів 
(етичного, естетичного, культурологічного). У результаті розв’язується поставлена Гайдеґґером 
проблема дегуманізації науки, ворожості світу людини та світу техніки.  

Отже, можна констатувати, що сучасна епістемологія характеризується тенденцією переходу від 
планарної “теорії пізнання”, яка претендувала на здатність однозначно описати пізнання, до 
багатомірної “філософії пізнання”, метою якої є зрозуміти цей процес і зробити його більш 
ефективним, аби поліпшити наше “буття у світі”. Тому можливість раціональної рефлексії та 
обґрунтування релятивістських традицій в епістемології можна пов’язати з усвідомленням того, які 
проблеми і чому саме ми сьогодні вважаємо найважливішими, які аспекти вони мають і чим 
спричинене виникнення конкретних проблем, що становлять предмет спеціального дослідження. А 
це усвідомлення визначається врешті-решт тим, як ми визначаємо взаємини наукового факту та 
його осмислення, адже будь-яке наукове дослідження є процесом встановлення таких фактуально-
смислових зв’язків. 

Таке бачення епістемологічної взаємодоповнюваності супроводжувалося трансформацією 
поглядів на факт і смисл: якщо теорії пізнання тяжіли до поєднання факту та смислу як незалежних 
одне від одного, то нині така “незалежність” піддається перегляду. Факти сьогодні розглядаються, 
за висловом Рорті, як “гібридні” сутності, причини стверджуваності речень включають у себе як 
фізичний стимул, так і апріорний вибір відповіді на цей стимул, тобто поставлене питання частково 
містить у собі відповідь. Поняття істини пов’язується з набором проблем, що розв’язуються, а 
істина, за визначенням В. Куайна, розглядається як блідо-сіра тканина, у якій чорне іде від факту, 
біле – від угоди. Отже, епістемологія переходить на якісно новий багатовимірний рівень. 

 
1 Під фундаменталізмом у вітчизняній філософській літературі розуміють пошук безперечних основ, на яких лише і 
може будуватися істинне знання: абсолютних обґрунтувань, всезагальних універсальних законів та принципів, тобто 
своєрідних фундаментальних інваріантів. З фундаменталізму витікає, зокрема, можливість побудови абсолютно 
істинних теорій, які б однозначним чином відображували дійсність. У зарубіжній літературі для описаного феномену 
існує термін “фундаціоналізм”, тоді як під фундаменталізмом частіше розуміють релігійний традиціоналізм. Тут 
термін “фундаменталізм” вживається саме у першому тлумаченні. 
2 У статті „Як зробити наші ідеї ясними” (1879), Чарльз Пірс сформулював своє знамените правило, яке говорить 
про те, що наше уявлення про предмет цілком зводиться до практичних наслідків, які має предмет нашого розгляду. 
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Цим визначається і ясність наших думок стосовно предмета, звідси ж витікає і смисл наших тверджень про нього, 
тобто істинність наших уявлень та понять про даний предмет. 

ЛУДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У ФІЛОСОФСЬКІЙ  
АНТРОПОЛОГІЇ КАНТА 

О.М.Білик, Я.М.Білик  
Стаття присвячена аналізу ігрового феномену в німецькій класичній філософії, і зокрема, у 
філософській концепції І.Канта. Ігровий феномен розглядається в якості єдино можливої основи 
існування “трансцендентальної естетики” і постає необхідною умовою сприйняття суб’єктом 
прекрасного та величного в природі. Також гра, на думку І.Канта, може інтерпретуватися як прояв 
свободи особистості. 

The article is devoted to the analysis of a game phenomenon in German classical philosophy, and in 
particular, in the philosophical concept of I. Kant. The game phenomenon is considered as the only one 
possible bases of existence of ‘transcendental aesthetics’ and as a necessary condition of perception by the 
subject of perfect and majestic in the nature. Game, according to the definition of I. Kant, can be perceived 
as display of freedom of the person. 
 
Дослідження ігрового феномену у філософії традиційно було пов’язане з намаганням зрозуміти 

та пояснити сутність людини, особливі стани її душі, певні моделі світосприйняття, а також 
мотивації вчинків та форми самоусвідомлення. Не випадково гра посідає досить помітне місце 
також і в художній літературі як інтерпретаційні моделі поведінки та особливе ставлення до 
дійсності – насамперед у парадигмах бароко, рококо, романтизму, а також у деяких напрямах 
сучасної літератури. Проте для нас важливо, що на використанні лудологічного принципу 
побудована одна з визнаних моделей у сучасній філософській антропології. 

Поняття гри (ігрового феномену), яке завдяки авторитету філософської герменевтики та 
постмодернізму поширилося та набуло популярності в сучасній філософській, культурологічній та 
науково-популярній літературі, взагалі можна вважати одним із найдавніших у філософії. 

Проте варто також зазначити, що лудологія (від лат. ludi – гра; саме так прийнято у філософії 
іменувати теорію гри) була однією з найважливіших частин у філософських розбудовах Платона, 
Плотіна, Канта і Гадамера, відігравала помітну роль у філософії видатного українського мислителя 
Григорія Сковороди, хоча у багатьох інших філософських системах вона все-таки залишалася 
другорядним елементом. 

Ми розглянемо значення лудологічного принципу для антропології насамперед на прикладі 
концепції самого Канта і тієї традиції, яка походить від нього та інтерпретації його робіт. До цієї 
традиції належали, зокрема Йохан-Вольфганг фон Гьоте, Фрідріх фон Шіллер, Якоб Буркхардт, 
Хосе Ортега-і-Гассет, Йохан Хейзінга, Ханс-Георг Гадамер. 

До теперішнього часу більшість сучасних дослідників, як правило, пов’язує початок активного 
використання інтерпретативних ресурсів гри у філософській антропології з появою у 30-ті роки ХХ 
ст. відомої роботи голландського історика і культуролога Йохана Хейзінги “Homo ludens” [6]. 
Проте, на нашу думку, уже в роботах Іммануїла Канта і, дещо пізніше, у теоретичних творах 
Фрідріха Шіллера були визначені основні особливості та еврістичні параметри лудологічного 
принципу в антропології. 

Можна вважати, що засновник німецької класичної філософії Іммануїл Кант, який взагалі був 
найвеличнішою постаттю серед філософів Нового часу, котрі досліджували феномен гри, приділяв 
їй велику увагу. Відзначимо, що у всі періоди творчості Іммануїла Канта лудологічні проблеми 
займали досить помітне місце в його філософських розбудовах, зокрема в таких творах, як: 
“Критика чистого розуму”, “Критика практичного розуму”, “Критика здатності судження” [3], а 
також “Антропологія з практичної точки зору” [2]. 

На відміну від багатьох своїх попередників на теренах лудології (Платон, Аристотель, Плотін, 
середньовічні і ренесансні мислителі), Іммануїл Кант не намагався гіпостазувати ігровий феномен у 
фундаментальних витоках буття. Сфера лудологічного свідомо обмежувалася ним тільки суб’єктом 
та сферою його свідомості. Саме тому ігровий феномен постає в кантіанській філософії насамперед 
в якості корелята суб’єктивності.  

У своїх основних працях: “Критика чистого розуму”, “Критика практичного розуму”, “Критика 
здатності судження”, а також “Антропологія з практичної точки зору” Іммануїл Кант послідовно 
дослідив ті різноманітні чинники свідомості, які, на його думку, укладають собою норми пізнання 
природи (закони) і волі (хотіння). Але якщо перші пов’язувалися ним із природою, буттям, то другі 
– з обов’язком та свободою особистості. Проте ці світи природи та свободи поєднуються, на думку 
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видатного філософа, за допомогою особливого світу – “естетичного”, основою якого постає 
судження. Здатність до судження, на думку Іммануїла Канта, перебуває між розумом та розсудком, 
між необхідністю та свободою, пізнанням та бажанням, за необхідності поєднуючи їх. Однак, слід 
зауважити, що єдиною та необхідною умовою існування таким чином зображеного світу людини, 
на його переконання, може бути тільки гра. 

Справа в тому, що ігровий феномен розглядається німецьким мислителем переважно в ролі 
єдиної можливої основи існування його “трансцендентальної естетики”. Адже саме ігровий 
феномен філософській системі Іммануїла Канта постає необхідною основою сприйняття суб’єктом 
прекрасного та величного у природі. 

Згідно з висновками Іммануїла Канта, грі постійно притаманні системність і впорядкованість. 
Проте, на його думку, гра рівною мірою може інтерпретуватися також як прояв свободи 
особистості. 

Подальший розвиток лудологічних уявлень у новоєвропейській філософії, що зумовив 
фундацію історично другої лудологічної парадигми у філософії (тобто наступної після 
платонівської лудологічної парадигми – див. детальніше: 1, І– ІІ), пов’язаний із філософськими 
ідеями Фрідріха Шіллера.  

Аналізуючи феномен гри, Фрідріх Шіллер свідомо залишав за межами свого аналізу (який 
найбільш детально був проведений у його творі “Листи про естетичнне виховання людини”) 
найнижчі форми гри. Це накладає обмеження на дослідження гри. 

Гра як своєрідна “поєднальна ланка” між світом суб’єктивного та об’єктивного, найвища 
ступінь пізнавальних здібностей людини та найповніший прояв її особистої свободи – насамперед 
саме ці ідеї щодо медіативних та епістемологічних функцій гри були сприйняті Фрідріхом 
Шіллером з філософії Іммануїла Канта та слугували підгрунтям його наступних власних 
філософських розбудов. Однак найвища форма ігрового феномену позначається Фрідріхом 
Шіллером як “естетичне” та розглядається як невід’ємна від поняття прекрасного.  

Отже, “естетичне”, розглянуте в онтологічному плані, постає як необхідна основа культури, яку, 
на переконання Фрідріха Шіллера, потрібно розглядати лише в ролі певної форми синтезу між 
раціональним та чуттєвим. Увесь процес сприйняття прекрасного потребує наявності естетичної 
гри. Адже прекрасне, за висновками Фрідріха Шіллера, не може бути “просто звичайним життям”. 
Сам феномен його існування для людини не може бути зумовленим будь-якими життєвими 
потребами. Динамічний стан прекрасного для людини завжди постає позачасовим. А людину, на 
його переконання, взагалі не можна спонукати до його сприйняття. Прекрасне, у свою чергу, “треба 
зрозуміти як необхідну умову сутності людства” [7, X]. 

Для людини як особистості прекрасне взагалі може існувати тільки у формі гри. Така особлива 
форма існування (тобто “екзистенція”) людини оцінюється Фрідріхом Шіллером як найвищий 
прояв сутності людини. Адже саме завдяки їй (тобто грі) для людини у її житті поєднуються 
реальність і форма, необхідність і випадковість, пасивність і свобода, а сутність людини досягає 
свого логічного завершення. Оскільки ні розум, ні досвід не можуть, на думку німецького митця, 
показати можливість об’єктивного існування прекрасного, воно такою ж мірою, як і власна сутність 
людини (особистості), пізнається тільки в грі і через гру [див.: 7, XV]. 

Отже, на думку Фрідріха Шіллера, прекрасне не пізнається людиною (суб’єктом пізнання) у 
спогляданні, але воно також не пізнається і через будь-які можливі форми чуттєвого досвіду. 
Єдиною формою пізнання естетичного може бути названа тільки гра, тому що прекрасне перебуває 
поміж сферами чуттєвого та раціонального. Отже, місце сфери гіпостазування лудологічного – між 
об’єктивним та суб’єктивним; тому гра не потребує ні зовнішнього, ні внутрішнього примусу, 
оскільки перебуває поза сферами дії соціальних та етичних норм, а також будь-яких з усіх інших 
можливих потреб [див.: 7, XV]. 

Тому цілком закономірним виглядає наступний висновок Фрідріха Шіллера. На його 
переконання, саме гра фактично постає тим важливим духовним фактором, що створив і продовжує 
створювати людину (особистість) як соціальну високоморальну істоту, піднімаючи її (а також усе 
суспільство) над світом природи. Тобто власне тільки ігровий феномен робить людину людиною: 
“Людина грає тільки тоді, коли вона є людиною у повному значенні цього слова, і є сповна 
людиною лише тоді, коли грає” [7, XV]. Фактично співпадаючи понятійно з людяністю, лудологія 
Фрідріха Шіллера поєднує також матеріальне та духовне начала в людині. 

Отже, саме ігровий феномен зображається у Фрідріха Шіллера тим фактором, що сприяє 
піднесенню людини (особистості) від суто фізичного життя до його найвищої форми – життя 
культурного, тобто “естетичного”. Останнє розуміється в цій концепції також як найвища з усіх 
можливих форм існування духовності, тільки на рівні неї можливе існування справжньої високої 
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моральності [див: 7, XXIII]. Не дивно, що таке розуміння лудологічного лежить в основі всієї 
естетики Фрідріха Шіллера. 

Філософську систему відомого іспанського філософа ХХ століття Хосе Ортеги-i-Гассета також 
можна розглядати як продовження спроб реалізації інтерпретаційного ресурсу кантіансько-
шіллеровської лудологічної парадигми у філософії. Його лудологічні ідеї пізніше стали підгрунтям 
відповідних уявлень у багатьох представників філософії екзистенціалізму (насамперед Жана-Поля 
Сартра і Альбера Камю).  

Увага до проблеми інтерпретації життя сучасної людини, трагічні роздуми щодо його сутності 
(зокрема щодо “справжньості” і “несправжньості” існування людини) – вся ця проблематика у 
іспанського філософа була органічно пов’язана з лудологією Іммануїла Канта і Фрідріха Шіллера. 
Так, зокрема, “потребуюче буття” людини вимагає постійного створення нею життєвих проектів – 
“перегравання” можливої ситуативності [5]. Проте це означає для індивіда появу можливості свободи 
(“конституїтивної нестабільності”), а також постійної необхідності і потреби “бути іншим”.  

За висновками іспанського філософа, життя людей з необхідністю постає драмою, яка постійно 
відбувається, відтворюючи себе знову і знову, а людина – обов’язковим персонажем (актором) цієї 
драми. Істинною реальністю завжди є життя, яке постає єдністю суб’єкта і об’єкта – “власного “Я” 
людини та її життєвих обставин”. Процеси постійного становлення людини на рівні мислення 
співпадають з історією – адже справжньої “історії”, на думку Хосе Ореги-і-Гассета, немає і не може 
бути у природних речей або тварин, вона може бути лише в людей. Проінтерпретована таким 
чином історія постає тут наративом для “наративного” розуму людини і також обов’язково набуває 
певних ігрових форм. Саме тому в людині з необхідністю поєднані минуле і майбутнє [див.: 4]). 

Згідно з висновком іспанського філософа, суб’єкт постійно постає дією, тоді як оточуючий світ 
завжди передбачає протидію йому. У таких життєвих умовах суб’єкт (тобто “мисляча 
особистість”), на думку Хосе Ортеги-і-Гассета, має змогу реалізувати себе тільки в грі, яка 
найбільшою мірою пов’язана з його сутністю [див.: 5]. 

Аналіз основних традицій використання лудологічного принципу у філософії дає змогу зробити 
висновок, що сучасна антропологія не в змозі успішно існувати поза його інтерпретативним 
ресурсом. 
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издат. художест. лит., 1957. – Т. 6. ⎯ С. 251-358. 
 

ТРАДИЦІЙНА ТА ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМИ ОСВІТИ  
В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Є.О.Адоньєв  
Антропологічний підхід до змісту і методів освіти передбачає переорієнтацію старої системи, яка 
називається “традиційною”, на нову, яка в більшості досліджень та у педагогічній практиці 
пов’язується з гуманістичною парадигмою. У межах цієї нової системи у змісті, методах, 
принципах навчання і виховання акцент робиться на самостійному творчому інтелектуальному 
характері діяльності усіх учасників освітнього процесу; вищою метою цього процесу стає людина 
як цілісність біологічного, соціального. Диференціація навчання сприятиме концентрації уваги саме 
на особливостях людини як цілісності. 

Anthropologic approach to contents and methods of education presupposes reorientation of the old system, 
called ‘traditional’ to the new one, that in most researches and pedagogic practice associated with 
humanistic paradigm. In the contents, methods, principles of learning and training of this new system the 
self-dependent intellectual character of activity of all participants of the process is stressed, the top aim of 
this process is a man as biological and social integrity. Differentiation of teaching will help to concentrate 
attention on the characteristics of a man as integrity. 
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Вступ людства у ХХІ століття має епохальне значення не тільки тому, що це є подолання певної 
межі, а й тому, що в цьому процесі повинна змінитися вся стратегія виживання людини, 
вирішальним чинником якої стає освіта. “Тільки освічені вільні”,– казав свого часу Епіктет, і 
сьогодні ми готові підтвердити цей вислів. Разом із тим, сучасна система освіти перебуває в умовах 
глибокої кризи, яка значною мірою детермінована як недостатнім фінансовим забезпеченням, так і 
нерозумінням її долі в суспільстві, її завдань та принципів. 

Модель сучасної людини не обмежується формальним показником освіченості – засвоєнням 
сукупності професійних знань та вмінь, що відповідають освітнім державним стандартам; вона 
доповнюється інтелектуальною компетентністю, ініціативою, самоорганізацією та саморегуляцією. 
Врахування цих принципів реорганізації освіти вимагає змін змісту, системи технологій та 
принципів, а також і світоглядних уявлень педагогів. Останнє не є перебільшенням, бо саме значна 
частина керівників освітнього процесу явно чи неявно протистоїть освітнім змінам, посилаючися на 
такі сентенції : “Це вже було”, “Тут немає нічого нового” тощо.  

Зміна старої парадигми освіти на нову, яка б відповідала вимогам часу, неможлива без змін у 
філософській рефлексії. Більше за все задовольняє нові адекватні адаптивні системи навчання 
антропологічний підхід, що передбачає перебудову змісту і методів навчання та виховання з 
орієнтацією на людину як цілісність біологічного, соціального та духовного, отже, орієнтацію 
освіти на принципи природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму тощо. 

Власне гуманістична парадигма навчання є новою, але вона частіше пов’язувалася із 
збільшенням кількості годин, які віддаються гуманітарним дисциплінам та соціально-економічним 
у межах навчальних планів спеціальностей. Цей підхід є дуже спрощеним та однобічним. Тому у 
процесі гуманізації слід ввести принцип антропології, який дасть змогу переглянути всі складові 
сучасної (старої) традиційної системи освіти та нової, що орієнтується на гуманізм як важливу 
детермінанту антропологічної педагогіки. 

У загальному вигляді зіставлення двох парадигм навчання виглядає так: 
 

Чи працюємо ми на майбутнє? 
 

 Традиційна освіта Гуманістична парадигма освіти 
1. Головне 
завдання 
людини. 

1. Розуміння сутності світу, науки, 
виробництва з метою зміни і 
використання для реалізації свого 
життєвого сенсу. 

1. Розуміння свого місця у світі (як 
частини його цілісності). 

2. Головне 
завдання 
освіти. 

2. Дати знання про світ та існуючі 
засоби діяльності в науці і 
виробництві, забезпечити професійну 
підготовку людей. 

2. Озброювати методологією творчої 
діяльності, методологією 
проектування і передбачення 
можливих наслідків майбутньої 
діяльності. 

3. Тенденція 
освіти. 

3. Підготовка студентів до 
майбутнього життя. 

3. Навчання жити “тут і тепер”, не 
завдаючи незручностей іншим, 
навчання жити в умовах постійних 
змін. 

4. Головна 
ціль навчання. 

4. Набуття знань. 4. Саморозвиток, самовдосконалення, 
“ know how” 

5. Наукова 
основа 
діяльності. 

5. Природно-науковий метод 
(моделювання, експеримент). 

5. Творча інноваційна діяльність. 
Уявний експеримент. 

6. Підгрунтя 
навчання. 

6. Сталі знання. 6. Критичне і логічне осмислення 
конкретних ситуацій. 

7. Орієнтація 
навчання. 

7. Знання всіх галузей наук (часто у 
відриві від життя). 

7. Орієнтація на вирішення конкретних 
проблем, котрі стоять перед 
суспільством, людиною. 

8. Характер 
процесу 
навчання. 

8. Знання про світ, діяльність, про себе 
накопичуються заздалегідь. 

8. Знання про світ набуваються в 
діяльності, що імітує майбутню 
професійну. 

9. “Керівник” 
навчального 
процесу. 

9. Викладач – режисер навчального 
процесу. 

9. Режисура лежить в структурі 
матеріалу, покладеного в основу 
навчання. 

10. Завдання 10. Формування особистості для 10. Свобода особистості. 
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виховання. колективу і через колектив. 
11. Роль етики 
і моральності. 

11. Можливі і формуються 
гуманітарною освітою. 

11. Необхідні для прийняття рішень і 
бажані у процесі будь-якої діяльності. 

 
Нами було проведене соціологічне дослідження для визначення думки студентів щодо ролі 

вищої освіти, головного завдання людини, визначення основних цілей освіти тощо. 
Аналізуючи отримані результати, слід відзначити, що в деяких питаннях у розумінні 

сутності і завдань освіти студенти випереджують наше (викладачів) уявлення. 
 Головним завданням освіти, на думку студентів, є збагачення методологією творчої 

діяльності, навчання передбачати можливість наслідків у майбутній професійній діяльності. 
67 % студентів вважають, що навчання повинно протікати під керівництвом викладача, 

однак ними не заперечується роль самостійної роботи, оскільки самостійна робота, перш за все, 
завершує завдання всіх інших видів діяльності. (Знання, котрі не стали об’єктом власної 
діяльності, не можуть вважатися істинним досягненням людини). 

Основні навички і вміння самостійної роботи повинні сформуватися в середній школі. 
Однак, як показують спостереження і практика, частіше за все цього не буває. Потрапляючи в 
нові умови, багато студентів розгублюються, бо не володіють засобами самостійної роботи. 
Близько 70 % студентів І курсу не вміє систематизувати матеріал для подальшого розуміння, а 
також не володіє навичками роботи з літературою. 

Половина студентів бачить головне завдання освіти в отриманні навичок і вмінь для 
професійної діяльності. Таке уявлення свідчить про вплив на їхню думку стереотипів старої 
авторитарної системи освіти. У той же час 43 % вважає, що освіта повинна збагатити їх 
методологією творчої діяльності, вмінням проектувати і передбачати можливі наслідки у 
майбутній професії, оскільки творчість дає людині можливість нестандартно мислити, 
знаходити нові оригінальні рішення. Основою для творчості є пізнавальна активність, 
внутрішня мотивація. 

Під час дослідження ми зацікавилися думкою студентів про те, чия активність – студентів 
чи викладача – повинна переважати в навчальному процесі. Відповіді розподілилися таким 
чином: 43 % вважають, що викладач повинен проявляти більшу активність у навчальній 
діяльності; 57 % вважають, що активність студентів повинна бути вищою. На наш погляд, це 
позитивна тенденція. 

Головна роль викладача – навчити вчитися, вміти організувати пізнавальну діяльність і 
керувати нею. К.Роджерс висунув ідею, що вищою метою освіти є надання особистості 
можливості з найбільшою повнотою виразити себе. Сприятливі умови для цього – надання 
студентам права вибору та самостійного вирішення, інакше навчання перетвориться на 
насилля, від якого застерігав ще Ж-Ж.Руссо: “Роби так, як я велю”. 

Отже, гуманізація освіти виражається, у першу чергу, у максимальній індивідуалізації і 
диференціації навчання, що передбачає зміну статусу студента: з об’єкта, який пасивно 
сприймає інформацію, він стає суб’єктом, активним учасником навчального процесу. 

Зрозуміло, що здійснити гуманізацію вищої освіти у межах старої системи складно, якщо 
взагалі можливо, тому необхідні якісні зміни змісту методів та принципів освітньої діяльності. 

Нова парадигма освіти за змістом та методами навчання й виховання орієнтується на 
гуманізм як світоглядний принцип: сьогодні майже всі, осмислюючи життя, надають перевагу і 
навіть “першу скрипку” гуманізмові як принципу який у пізнанні світу, у визначенні місця 
людини у світі та суспільстві, а також у визначенні контурів співіснування розглядає всі 
настанови крізь інваріантні цінності людини як особистості, цілісності. 

Саме ці інваріанти й постулати гуманізму чекають на переосмислення, а можливо, й 
уточнення в контексті сучасних реалій життя. 

Відомо, що гуманізм – це дитина епохи Відродження, яка “визволила” людину з тієї 
обмеженості, що накладалася на неї геоцентризмом, у результаті чого людина почала вважати 
себе співтворцем природи, намагалася перебудувати природу на зразок свого життя, природа 
стала розглядатися людиною як сила, що потребує підкорення, загнуздання. 

Самовпевненість людини перетворила “наївне” визначення генетичного пріоритету природи 
відносно людини спочатку на помірний раціоналізм, а потім гуманізм Просвітництва поставив 
Ноmо sаріеns у центр Всесвіту з вірою в необмежені можливості людини (антропоцентризм). 
Якщо не виходити із цієї площини, то слід сказати, що філософія Нового часу своїм 
онтологічним нігілізмом зробила антропоцентричний гуманізм “утилітарно-прагматичним”, 
коли природа розглядається людиною виключно як споживацька цінність та джерело ресурсів 
для існування етносу. 
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Як би сьогодні не визначали гуманізм: раціональний, безмежний, універсальний, творчий 
тощо (Ю.Школенко, Л.Назаретян, Г.Швебс, Г.Ділігенський та ін.), доки ми не навчимо людину 
цінити себе як частину природи, проблема гуманізму буде і надалі нерозв’язаною, а гуманізм як 
принцип ставитиметься під сумнів щодо існування у перспективі. 

Гуманізм передбачає також пріоритет загальнолюдських цінностей та інтересів відносно 
класових, соціальних, національних, релігійних тощо, діалектика загальнолюдського та 
національного досить багатий феномен нашого життя, і він потребує ретельного вивчення і 
осмислення, але сьогодні з'ясовувати другорядні протиріччя небезпечно: може загинути світ. Так що 
вислів І.Канта: “Хай буде справедливість, якщо навіть загине світ” не має гуманістичного сенсу. Світ 
не загине, якщо людина буде жити, дотримуючися справедливості, бо вища справедливість – її щастя, 
і шукати його треба в собі, бо витоки зла чи добра – не просто в суспільстві, а в кожній людині. 
“Поступово відкрилося мені, що лінія, яка поділяє добро і зло, проходить ані між державами, ані між 
класами, не між партіями. Вона проходить крізь кожне людське серце – і крізь усі людські серця. 
Лінія ця жвава, вона коливається в нас з роками. Навіть у серці, яке охоплене злом, вона утримує 
маленький плацдарм добра. Навіть в найдобрішім серці– не викорінений куток зла. 

З того часу я зрозумів правду усіх релігій світу. Вони борються зі злом у людині (у кожній 
людині). Не можна вигнати взагалі зло із світу, але можна в кожній людині його притиснути. З 
того часу я зрозумів брехню усіх революцій історії. Вони знищували тільки сучасних їм носіїв 
зла (а не розбираючи впопихах носіїв добра). Саме ж зло, ще збільшеним, беруть собі у 
спадщину” (О.Солженіцин “Архіпелаг ГУЛАГ”). 

Потенціал гуманізму величезний, і він у змозі допомогти людині, по-перше, визначити своє 
місце у світі, суспільстві і, таким чином, виробити власне ставлення як до природи, так і до 
інших людей; по-друге, у безлічі проблем та протиріч, що оточують людину,гуманізм 
сприятиме вирішенню їх за допомогою консенсусу і діалогу, толерантності, виробленню в 
людини усвідомлення, що інша людина також гідна поваги та щастя і не мусить залишатися 
наодинці зі своїми проблемами. 

У цьому розумінні гуманізм безмежний та невичерпний. 
 
1. Скок Г. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Учебн. пособие для 
преподавателей. – М.: Педагогическое общество России, 2000. –102 с. 

 

МІСЦЕ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В УТВЕРДЖЕННІ ЖИТТЄВИХ 
ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Л.В.Афанасьєва, Л.Ф.Глинська, З.О.Митяй 

Залежність між різними об'єктами, які потрапляють у сферу ціннісної орієнтації молоді, дозволяє 
окреслити деякі загальні тенденції процесу їх формування, встановити вплив факторів, які 
визначають їхню поведінку. Розглядаючи співвідношення пріоритетів особистості з ціннісними 
орієнтаціями, просліджується їхній зв'язок з діяльністю, адже саме це має суттєве значення в 
справі діагностики формування активних життєвих пріоритетів. 

Dependence between different objects, which get to the sphere of valuable youth orientation, lets to note 
some general tendencies of the process of their formation and establish the influence of factors which define 
their behavior. Considering the correlation of personal priorities with valuable orientations, their connection 
with activity can be traced, because just it has an essential meaning in the sphere of diagnostics of active life 
priority formation. 
 
Проблеми, пов'язані з людськими цінностями, належать до найважливіших у будь-якій із наук, у 

центрі яких перебувають людина і суспільство, оскільки цінності є інтегративним стрижнем як для 
окремо взятого індивіда, так і для малої або великої соціальної групи, культури, нації і людства 
загалом. 

Зруйнування ціннісної основи обов'язково призводить до кризи, вихід із якої можливий тільки 
шляхом набуття нових цінностей. 

Одним із наслідків краху тоталітарноїї ідеології є ціннісна криза, поглиблена тим фактором, що 
місце втрачених цінностей залишилось незаповненим новими ціннісними орієнтаціями, які хоч 
якоюсь мірою співвідносні з попередніми.  

Такі умови стали сприятливим грунтом для виникнення багатьох соціальних проблем, що 
сьогодні постають перед суспільством: кризи моралі і правосвідомості, соціальної нестабільності, 
політичної дезорієнтації суспільства, зниження цінності людського життя і багато іншого. 
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Тривалий час панував погляд, згідно з яким особистість розглядалася як пасивний об'єкт 
навчально-виховного процесу. Але практика стверждувала, що сучасне життя потребує 
необхідності зміщення акцентів з процесу виховання на процес самовиховання, тобто на зміну 
самого себе. Саме в цей час у свідомості молодої людини відбуваються зміни, і вона з об'єкта 
перетворюється на суб'єкт самовиховання. 

Тому на сучасному етапі реформування життя суспільства висунуто високі вимоги до системи 
освіти, існує нагальна потреба не тільки в ретельній фаховій підготовці студентської молоді, але й у 
розширенні світогляду, сучасного професійного мислення, високої освіченості, індивідуального 
усвідомлення значення загальнолюдських цінностей. У процесі отримання вищої освіти сучасний 
майбутній фахівець знайомиться з тим, що принцип пріоритету загальнолюдських цінностей 
закладено в стратегію і тактику реформування системи освіти. Нова ієрархія цінностей, у якій 
загальнолюдське стоїть на першому місці, – методологічна ідея, закладена в національні закони, 
концепції, програми у сфері виховання й освіти. Це, у свою чергу, випливає з Конституції України, 
де підтверджено пріоритетність загальнолюдських цінностей. Постановка проблеми 
загальнолюдських цінностей виникає як відповідь на виклик часу. Тому гуманітарний бік освіти є 
однією зі складових процесу виховання індивідуальних якостей фахівця. Саме гуманізація виступає 
як складова сфери формування майбутнього професіонала, забезпечуючи всебічний розвиток 
особистості. 

Виходячи з того, що нині, як і раніше, на молоде покоління покладаються надії, пов'язані з 
подальшою долею України, владним структурам доцільно зосередити увагу на реалізації 
молодіжної державної політики. 

Серцевиною такої багатофункціональної політики повинне стати формування у молоді всіх 
національностей високих гуманістичних і патріотичних почуттів. Однак слід прийняти до уваги, що 
поряд із соціальними цінностями на особливу увагу заслуговують особистісні цінності. Вони, як і 
соціальні, існують у вигляді ідеалів, взірця досконалості й остаточно орієнтують індивідуальну 
діяльність кожного конкретного суб'єкта. В особистісному плані цінність може бути визначена як 
відношення до предметів і явищ дійсності, яке спрямовує людину до істинного блага, розкриває 
перед нею можливості життя, сповненого всебічного щастя. 

Залежність між різними об’єктами, які входять у сферу ціннісної орієнтації молоді, дозволяє 
визначити деякі загальні тенденції процесу їх формування, встановити вплив факторів, які 
визначають їхню поведінку. Ті чи інші ціннісні орієнтації особистості зумовлені тим, що 
пріоритети студентської молоді як суб’єкта суспільної поведінки в багатогранній соціальній 
діяльності є складовою ставлення студентства до різноманітних видів діяльності, а також до самої 
себе, установок і спонукань, якими вона керується, цінностей, на які спрямована її діяльність. 

Як основний показник аналізу вивчення кількісних і якісних характеристик ролі ціннісних 
орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів визначимо перш за все понятійний апарат. 
Особливу увагу слід звернути на поняття “життєвий пріоритет”, що розглядається як вираження 
системи домінантних ціннісних орієнтацій. Це визначає спрямованість її діяльності. Під час 
розгляду співвідношення пріоритетів особистості із ціннісними орієнтаціями прослідковується 
їхній зв’язок із діяльністю, адже саме це має суттєве значення у справі діагностики формування 
активних життєвих пріоритетів. 

Коли мова йде про цілеспрямовану діяльність особистості, вона завжди буде певним чином 
орієнтована відносно цінностей, тому саме в системі цінностей виражається ставлення людини, 
суспільства до світу. Ціннісна свідомість творить власний світ, світ емоційних переживань, 
ціннісних образів. У ціннісній формі людина не об’єктивує, а суб’єктивує зовнішню дійсність, 
привласнюючи її, надаючи “людського” значення, стверджуючи тотожність з собою. Світ 
цінностей – це світ практичної діяльності. Наше емоційне ставлення до явищ зовнішнього буття, їх 
оцінка здійснюється у практичному житті. 

У зміст категорії “цінності” закладені об’єктивні і суб’єктивні моменти. За своєю суттю цінності 
об’єктивні, оскільки визначені тими чи іншими якостями незалежної від особистості об’єктивної 
природи і соціально-економічними умовами суспільного розвитку. Відношення ж будь-яких явищ 
до цінностей означає вказівку на їхнє значення для людини, на необхідність оволодіння ними, на 
мету діяльності. Оцінне відношення завжди припускає наявність суб’єкта, який виражає своє 
ставлення до об’єкта. Тому цінності одночасно і суб’єктивні, оскільки одні і ті ж реальні явища і 
предмети дійсності, а також ідеали, до яких прагне людина, можуть бути ототожнені з багатьма 
ціннісними критеріями. Усе залежить від того, яким із них особистість надає перевагу. 
Суб’єктивність цінності, ймовірно, виражається у його ціннісних орієнтаціях, які не є окремими 
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повтореннями, що існують відокремлено один від одного, створюють цілісну систему 
взаємовизначених, взаємодіючих елементів. Отже, ціннісні орієнтації – це системно пов’язані 
соціально значущі уявлення, реально детермінуючі вчинки та дії, що виявляють себе у практичній 
поведінці особистості з її якісною своєрідністю життєдіяльності, способом життя. 

Методологічною основою аналізу впливу ціннісних орієнтацій на формування активних 
життєвих пріоритетів студентської молоді є розуміння єдності пізнавального і ціннісного 
відношень: природно-історичного, тобто об’єктивного стану, і реального перебігу процесу, а також 
ціннісного, тобто нормативного, певного перебігу процесу з точки зору значущості. Ціннісний 
аспект дає уявлення про напрями життєдіяльності особистості, їх збіг чи розбіжності з основною 
тенденцією суспільного розвитку. 

Життєві пріоритети особистості розглядаються як система категорій: світогляд, мотиви, 
потреби, інтереси, переконання, установки, самореалізація. І досить важливе місце тут належить 
створенню ідеалу, який сприяє усвідомленості особистістю своїх дій і вчинків. Зміна ціннісних 
орієнтацій, ідеалу, до якого прагне молодь – засіб для здійснення чогось зовні позитивного, 
протилежного їй призвела до уявлення про цей ідеал та цінності на рівні буденної свідомості як про 
якусь надприродну силу, що наділена ірреальним існуванням. 

Зворотний бік цієї проблеми – зосередження суттєвих характеристик життєдіяльності молодого 
покоління на боці ідеалу, метафізично відірваного від дійсності, призводить до того, що саму 
реальність розуміють викривлено: молодь починає жити в ірреальному просторі, не орієнтуючися в 
реальному часі, в розумінні якого у неї не виникає потреби, орієнтація на цінності перетворюється 
на фетиш, що сприймається метафізично і не сприяє суспільному розвиткові. Подолання такого 
протиріччя між ідеалом, цінностями і дійсністю полягає не у протиставленні сфери даного і 
сущого, а у подоланні цього стану, адже молодь не просто реагує на ту чи іншу ситуацію, а 
визначає її, одночасно “визначаючи” і себе в цій ситуації. 

Ціннісні орієнтації настільки усвідомлюються особистістю, наскільки світогляд адекватно 
відображає дійсність і на основі цього обґрунтовує реальні, відповідні законам розвитку природи і 
суспільства, ідеали людини і шляхи їх досягнення. 

Якщо вважати світоглядними лише ті цінності внутрішнього світу особистості, які є соціально 
значущими, то залишається невідомим, чи значать вони те ж саме для неї самої. Тому порівняння 
тієї чи іншої системи цінностей з іншими цінностями може відрізняти один світогляд від іншого як 
цінне і прогресивне. Ідейна стабільність ціннісних орієнтацій залежить від того, що в свою чергу 
забезпечує єдність мислення, переконання і дій. 

Узагальнена орієнтація світоглядної свідомості полягає саме у її претензії визначити позицію. 
Це означає, що в найважливіших життєвих питаннях кожен суб’єкт у змозі обґрунтувати особисті 
пріоритети як загальні вимоги, що визначають суть особистості. На основі світогляду ціннісні 
орієнтації фіксують перевагу певного виду діяльності, але відображення в ній можуть не знайти. 
Оскільки ціннісні орієнтації визнають поведінку і причини соціальної діяльності молоді, на перший 
план виступає не те, що необхідно, без неможливості існування (це вирішується на рівні потреб), не 
те, що вигідно з точки зору матеріальних умов життя (на рівні зацікавлень), а те, що відповідає 
уявленням про призначення людини. Тобто ті норми та ідеали, які виступають результатом 
діяльності особистості, визначають розвиток її цінностей (ціннісні орієнтації). Тому саме їхня 
наявність виступає основою для формування життєвих пріоритетів.  

У зв’язку із цим навіть спеціально зосереджені на особистості виховні та інші впливи можуть 
бути ефективними лише в тому разі, якщо вони опосередковані самою особистістю. Саме 
об’єктивно оцінюючи себе, молодь свідомо, враховуючи умови, що склалися, спрямовує розвиток і 
реалізацію своїх сутнісних сил, які визначають рівень активності її життєвих пріоритетів. 

Тому ціннісні орієнтації мають велике значення для розвитку особистості, оскільки засвоєний 
життєвий досвід, який пройшов крізь призму внутрішнього світу особистості, оцінюється, 
критично переробляється нею і переходить у дійсну позицію, умову самореалізації. 

Як акумулятор індивідуального досвіду, механізми ціннісних орієнтацій надають діяльності і 
поведінці людини особистісного сенсу, який розкривається через спрямованість на задоволення 
найбільш фундаментальних потреб у праці, творчості тощо.  

Разом із тим, прагнення особистості до реалізації цих потреб перебуває у єдності з потребою в 
реалізації своєї індивідуальності. Ці дві тенденції людської особистості взаємопов'язані і 
нерозривні. Якщо ж інтереси і потреби особистості недостатньо враховані, вона діє на 
примітивному рівні, щоб уникнути санкції.  
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Отже, зацікавленість студентів процесами і результатами навчальної діяльності забезпечується 
не окремими фрагментами, заходами, а якісною організацією всіх компонентів навчально-
виховного процесу у ВНЗ: цільового, стимулюючого, мотиваційного, оцінно-результативного. А у 
педагогічній майстерності сам студент є суб’єктом формування суспільних відносин, а не лише їх 
результатом. У його поведінці саме за цих умов проявляється вольовий чинник: ініціативність 
пошуку, самостійність під час здобування знань, принциповість, вільне самовизначення в 
культурному просторі світоглядів. Тому спрямованість молоді на реалізацію потреб формує 
ціннісні орієнтації. Останні ж формують стиль життя особистості, який проявляється у її 
активності. 

Тому цілком очевидно, що між системою цінностей і стратегією виховання існує 
взаємозалежність. Цінності визначають зміст виховання, а виховання прагне прищепити віру у 
прийняті цінності. Але в цьому симбіозі переважає система цінностей, оскільки вона йде від самого 
життя народу, від цього історичного досвіду, від політичної ситуації, від віри, від потреб і прагнень 
до самореалізації тощо. І, власне, у цьому значенні стосовно стратегії система цінностей є 
визначальною, життєдайною. Тому, на наш погляд, тільки аксіологічний підхід до вивчення 
життєвих пріоритетів студентства допомагає виділити і конкретизувати змістовний бік освіти, 
визначити як першочергове завдання формування ціннісних відносин до моральних принципів і 
норм, що, у кінцевому результаті, сприяє становленню гуманного світогляду. Реалізація 
аксіологічного підходу передбачає таку постановку навчально-виховного процесу, при якому 
студенти вчаться діяти морально, оцінювати вчинки свої та інших. 

Радикальні зміни, що відбуваються в державі, спричинені ними гуманістичні й демократичні 
зрушення у світогляді, ідеології, науці та культурі потребують формування та впровадження нової 
концепції гуманітарної освіти, яка має стати основою підготовки студентської молоді до 
самостійної, активної та творчої самодіяльності в нових соціальних та культурних умовах, 
важливим чинником формування особистості сучасного типу, свідомого громадянина України, 
патріота незалежної держави. 

Потреба у впровадженні такої концепції зумовлена, насамперед, необхідністю приведення 
гуманітарної освіти і виховання студентів у відповідність до тієї системи ціннісних орієнтацій та 
соціальних нормативів, які визначають поступ людської цивілізації протягом третього тисячоліття. 
Вона формально не зорієнтована на знання як результат, її зміст і сила – у процесі пізнання, який 
відбувається у формі діалогу: викладача зі студентом, вчителя з учнем, і, нарешті, через форму 
внутрішного діалогу студента. За такого підходу істина не може бути єдиною, вона в кожного своя, 
і кожен має право на своє бачення світу і його пізнання, на власну творчість. Гуманістична 
парадигма освіти передбачає, перш за все, розвиток різноманітних форм мислення. 

Гуманізація освіти в розумінні науково-педагогічного колективу означає створення умов для 
розв’язання першочергових завдань: оволодіння культурною спадщиною гуманістичного 
спрямування; забезпечення системою інтегрованих знань про суспільство, які б, разом із набутими 
вміннями, стали основою самопізнання, самоосвіти особистості, виявлення та розвитку її творчого 
потенціалу; адаптація особистості до навколишнього світу як результат засвоєння необхідних 
знань, так і формування навичок і вмінь спілкування з іншими людьми на гуманістичній основі, 
організації власної діяльності тощо. 

У наш час національна система виховання покликана відтворити у молодому поколінні 
генетичний код рідного народу, його мову, національний характер, своєрідність світосприйняття, 
національний спосіб мислення, самосвідомість, духовність. А для цього необхідно звернутися до суті 
ціннісних орієнтацій українського народу і традицій їх формування в історичному розвиткові нації. 

Гуманізація освіти потребує особистісного висвітлення й сприйняття минулого на основі 
співвідношення суб'єктивних оцінок із загальнолюдськими цінностями, що має докорінно змінити 
мету викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ. Таке ставлення відображає ціннісний підхід до 
об'єкта і відбивається в оцінних судженнях. 

У процесі навчання у кожного студента формується система індивідуального ставлення до 
культурних надбань. Його неідентичність визначається не тільки соціальною належністю, але й 
різноманітним усвідомленням цих цінностей. Спрямованість свідомості й поведінки молодих 
людей на певні моральні та гуманістичні цілі й установки вивляється в ціннісних орієнтаціях їх 
світогляду, і як саме поняття “цінності” відбиває етичний бік відношення людини до світу. Але це 
не просто набуття знань, але й переживання, у яких концентрується впевненість людини в 
істинності поглядів, які вона поділяє. Тому загальний напрям ціннісних орієнтацій, ядро її життєвої 
позиції становлять переконання. Вони є основою духовного світу людини, формують суспільно-
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політичну позицію, критерії та оцінки вчинків, бажань. Як наслідок, наявність переживання 
несумісна з пасивним спогляданням світу. Чим більша переконаність особистості, тим активніша її 
життєва позиція. Ціннісні орієнтації настільки усвідомлюються особистістю, наскільки світогляд 
адекватно відображає дійсність і на цій підставі обгрунтовує реальні, відповідні закони розвитку 
природи і суспільства ідеалами людини і шляхи їх досягнення. 

Коли вважати світоглядними лише ті цінності внутрішнього світу особистості, які є соціально 
значущими, то залишається невідомим, означають вони те ж саме для неї самої. Тому порівняння 
тієї чи іншої системи цінностей з іншими дає змогу відрізнити один світогляд від іншого. Ідейна 
стабільність ціннісних орієнтацій людини визначається тим, наскільки певні погляди стали 
внутрішніми принципами її світогляду, що забезпечують єдність мислення, переконання та дій. 
Найзагальніша орієнтація світоглядної свідомості полягає у її здатності визначати позицію. Це 
означає, що в найважливіших життєво-смислових питаннях кожен суб'єкт у змозі обгрунтувати 
особисту позицію. 

Отже, особистісний підхід передбачає інтелектуальний і духовний розвиток студентів через 
сприйняття, усвідомлення і осмислення загальнолюдських цінностей, формування мотивацій, 
творчої діяльності й самореалізації особистості. Тому ставлення до вихованців, на наш погляд, 
повинне будуватися на сприйнятті їх як вільних особистостей, які, розвиваючися, будуть здатні 
робити самостійний вибір цінностей у майбутньому. 

 
1. Діалог культур і духовний розвиток людини: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 
1995. – 237с. 
2. Кафарський В. Нація і держава: культура, ідеологія, духовність. – Івано-Франківськ, 1999. – 78с. 
3. Корженко В. Філософія виховання: зміни орієнтацій. – К., 1998. – 304с. 
4. Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків, 1993. – 20с. 
5. Римаренко Ю.І. Національний розвій України. – К., 1995. – 272с. 
 

МЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

А.К.Бичко 
Традиції українського освітнього процесу, що був започаткований ще в Київській Русі і продовжений 
протягом сторіч, основною метою якого було виховання морально відповідальної, широко освіченої 
особистості, повинні бути в полі зору кожного викладача сучасного ВНЗ. Саме морально-етичні 
чинники цього процесу є сьогодні актуальними в національно-освітньому процесі в Україні. 

Traditions of the Ukrainian educational process founded in Kyiv Russ and continued during centuries, the 
basic purpose of which was education of moral and responsible, widely educated person should be in the 
field of vision of each teacher of modern high school. It is precisely that moral and ethical factors of this 
process are urgent today in the national educational process in Ukraine. 
 
У сучасному світі “інформаційних революцій” цілком закономірним є той факт, що освітній 

процес відіграє провідну роль в духовному, та й матеріальному бутті різних народів. При цьому 
можна визначити ту загальнолюдську “глобалістичну” спільність, яка визначає спрямування 
освітнього процесу. Це – орієнтація не на узагальнено-універсалістське, а на індивідуально-
суб'єктне, можна сказати, екзистенційну буттєвість, що отримало досить чітке вираження в 
документах міжнародного симпозіуму з проблем освіти в Бангкоку ще 1969 р. Формулюючи нові 
цілі освіти, учасники симпозіуму відзначили: 

”Освіта фокусується, ставить в центр всієї проблематики особистість, можливість її всебічного 
розвитку, включаючи ранню дошкільну освіту, навчання того, “ким і як бути”, а не тільки того, як 
мати; 

– виховання соціальної та культурної відповідальності, усвідомлення діяльності (навчання дії, 
вчинку); 

– розвиток відповідальності за навколишнє середовище та глобальна свідомість; 
– акцент на формування особистої самосвідомості; 
– розвиток особистого досвіду, інтуїції та творчих здібностей”.  
У центрі опиняється самостійна, соціально орієнтована, широко освічена, гуманістично 

орієнтована особистість. 
І все ж це загальнолюдське спрямування освітнього процесу жодною мірою не заперечує 

специфіки національних традицій, на грунті яких і “проростають” освітні методи та форми. 
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Так, згідно з традиціями українського освітнього процесу, започаткованого ще з Х ст. в 
Київській Русі, продовженого протягом XIII-XVIII ст. основною метою було виховання морально 
відповідальної, широко освіченої особистості, так званого “достойника”. 

На це була спрямована діяльність, яку провадили викладачі братських шкіл, професори 
Замойської академії, Острозького колегіуму та культурного центру, Києво-Могилянської академії. 

Певним завершенням цього була діяльність письменників-полемістів, діячів українського 
бароко і, нарешті, творця класичної української філософії – Григорія Сковороди. 

При всьому різноманітті проблем, піднятих українськими мислителями у своїх працях, їх 
об'єднує особливість, що відповідає ментальним орієнтаціям української духовності – так званий 
поліфонізм (”багатоголосся” різних ідейних та світоглядних орієнтацій, яке набувало змістовної 
особливості відповідно історичним умовам буття народу). І якщо Ярослав Мудрий, зміцнюючи 
свою державу, стає “тестем Європи”, одруживши своїх доньок з політичними державними діячами 
Франції, Норвегії, Угорщини, організовує школу в Новгороді (300 учнів), робить Софію духовним 
центром, сприяючи літописанню, достатньо усвідомлював необхідність розвитку києво-руської 
державності в нерозривному зв’язку із світовим процесом; то в XV-ХVІ ст. вихованці італійських, 
польських, німецьких університетів – українські юнаки, повертаючися на батьківщину і працюючи 
на її теренах, поширювали ідеї ренесансу, реформ та просвітництва, вводячи Україну в контекст 
світового культурного процесу. Усе це сприяло тому, що Україна, разом з іншими європейськими 
державами, стає на шлях творення демократичних засад: виборність державних “зверхників”, 
формування різних конфесійних напрямів (православна, греко-католицька, римо-католицька 
церква), їх взаємна терпимість у період до козацьких повстань. Відповідне і різноманіття освітнього 
процесу і включення в цей процес культурної спадщини Київської Русі, античної культури, ідей та 
концепцій західноєвропейських мислителів . 

Крім шкіл, заснованих міськими братствами, у ХVI ст. на території Польсько-литовської 
держави існувало чимало протестантських шкіл (у Вільно, Ракові, Дубно, Хмільнику та в інших) та 
католицько-єзуїтських (Браунсберг, Вільно, Ярослав, Замостя, Люблін, Полоцьк, Рига, Несвіж та 
інші). У цих школах, на відміну від братських, де велику увагу приділяли церковнослов'янській 
мові, вивчалося те ж саме, що і в братських – граматика латинська та грецька, риторика, піїтика, 
діалектика, трохи математики, природознавства. Головна увага приділялася класичним авторам. 
Вивчаючи їх, писали вірші за їх прикладом як латинською, так і грецькою мовами. 

Існував ще й третій тип шкіл – духовні семінарії. Ці школи було утворено за типом Києво-
Могилянської академії. Так, архієпископ Лазар Баранович розбудовує школу в Новгород-
Сіверському, у 1689 р. переносить її до Чернігова, пізніше, в 1700 р., вона була перетворена в 
колегіум і існувала аж до 1917 р. як семінарія. В 1727 закладається в Харкові колегіум, який був 
перейменований в 1817 р. в семінарію і до відкриття в 1805 р. Харківського університету був, 
фактично, головним освітнім закладом Слобожанщини, у якому свого часу навчався і Григорій 
Сковорода. 

Освітнім центром Полтавщини стає відкрита у Переяславі в 1738 р. семінарія, яка була 
перенесена до Полтави в 1862 р. Саме в цій семінарії розпочав свою викладацьку діяльність той же 
Гр. Сковорода. З 1786 р. її було перейменовано на Катеринославську Слов'янську семінарію, 
відкриту в Полтаві ще 1779 р. Ця семінарія була освітнім центром на землях Запоріжжя. У ній свого 
часу навчався І.Котляревський. І хоч були спільні курси, все ж кожна семінарія мала свою власну, 
неповторну особливість, як і всі навчальні заклади в Україні, що залежало від їх утримання, з 
одного боку, а, з другого, від тих викладачів, що працювали в школах. 

Усе це різноманіття знищується Катериною II-ою, яка відверто проголошує мету – вирвати з 
українців “развратное мнение, по коему они поставляют себя народом, от здешнего совсем 
отличним”. Були закриті всі вищі та середні школи. Якщо на території повітів Черніговського, 
Городенського та Сосницького в 1786 р. одна школа припадала на 746 душ населення, то у 1860 р.- 
на 17 143 душі, як зазначає В.Біднов у книжці “Українська культура”. “Отже, українська людність 
засуджена була на темряву, – зазначається на сторінках цієї ж книжки, – на культурну відсталість, 
бо в першій половині XIX ст. шкіл було занадто мало, та до того вони були московськими, чужими 
за мовою й духом нашому народові, внаслідок чого великий відсоток укінчених школярів давав 
“рецидив неграмотності”. 

І все ж, незважаючи на всі зусилля російського імперського уряду перетворити українців на 
слухняних виконавців, щось на зразок славнозвісного “Шельменко-денщика”, виявилося 
неможливим. Так, активні діячки національно-просвітницького руху в Україні, в першу чергу 
Олена Пчілка, обергіаючи дітей від впливу “московщини”, розробляють систему освіти так званої 
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“родинної школи”. Якщо Київський університет так чи інакше все ж виконував заплановане 
Миколою І та сформульоване міністром освіти Сергієм Уваровим завдання: “Університет Св. 
Володимира – моє творіння. Але я першим ліквідую його, якщо він не виконуватиме своєї мети... 
поширювати російську освіту й російську національність на спольщених землях Західної Росії”, – 
то в Австрійській частині України, де стверджувався парламентаризм та певні ліберальні ідеї, 
відбувалося активне становлення національної самосвідомості. Так, населення Галичини виступило 
в оборону своїх національних інтересів. Почали вводити замість польської та латинської мов у 
народних школах та в духовних семінаріях м.Ужгорода та м. Львова (1775) так зване “русинське 
язичіє” (українську мову”); українці почали боротися за введення власного самоуправління, шкіл, 
адміністрації, суду рідною мовою; не підтримали польську революцію (Одним із завдань, 
поставлених її учасниками, було відновлення польської державності за рахунок українських земель. 
“Ми, русини галицькі, – заявили ті, які згуртувалися в організації “Головна Руська Народня Рада”, – 
належимо до великого українського народу, того народу, котрий одним язиком говорить і 15 
мільйонів членів має, з котрага півтретя мільйона землю галицьку замешкує. Той народ був колись 
самостійний, рівнявся в славі найможнішим народам Європи, мав свій письменний язик, свої власні 
установи, своїх власних князів, а тому “польська революція не повинна відбуватися на українських 
землях на шкоду українському народу”). 

Це не визнавалося польською державою. Сотні тисяч гектарів лісів та полів і пасовиськ було 
“законним” чином ( 30 тисяч судових процесів було вирішено на користь поляків, до XX ст. 6 млн. 
українців на правобережній Україні володіли 4010 тис. десятинами землі, а 7 тисяч в основному 
польських панів володіли 6500 тис. десятинами) відібрано в українських сільських громад. Хоч 
українські депутати виступили із заявою про те, що “український народ бере участь в тягарах, а 
тому й до користей має право, “все ж сейм відмовив в субсидії українському театрові, а надав його 
польському, відкинули вимоги українських послів щодо рівноправності української мови з 
польською. Українські депутати демонстративно покинули сейм”. 

У відповідь на насильства українці тісніше з'єдналися. У 1885 р. створили “Руську Народню Раду”. 
Серед завдань, які були поставлені нею, – “розвиток української народності як самостійної 
слов'янської народності, незалежної від польської і російської, шляхом реалізації призначеної її 
конституцією рівноправності, оборона прав українського народу і захист його інтересів та потреб у 
всіх політичних, культурних, суспільних і економічних відносинах”. Одним із головних завдань була 
організація українських гімназій. Вимагаючи відкриття у Львові українського університету, студенти 
протягом 4-х днів організовували звані “сецессії” (голодування) і коли їх вимоги не були виконані, то 
440 українських студентів демонстративно покинули університет, роз'їхалися по Європі в 1901 р. 

На жодні поступки польський уряд не йшов. Значно посилилися репресії. Польське студентство 
в 1911 р. стріляло в українських студентів (було вбито студента А.Коцка), а в селі Жулині 
польський учитель убив українського школяра І.Йоханчика за те, що той не хотів молитися 
польською мовою, і, хоч Австрія ввела загальне виборче право, це не змінило ставлення до 
українців. Так, знаменитий Генрик Сенкевич завдав публічно образи українським студентам, які 
голодували у в'язниці, за що віденський суд його визнав винним, у 1911р. поляк Прушинський 
запропонував у спеціально виданій брошурці план – оточити Львів, як “столицю Польщі” 
польськими або сполонізованими селами, щоб не допустити “українізації” цієї польської “столиці”, 
під час виборів до парламенту значно посилювався терор щодо українців. Українські посли на 
сеймові влаштовували обструкції – так, протягом десяти днів були зірвані засідання свистом 
пищалок, стукотом пультів, вереском дудок, а весь край лунав закликами: “На віча! На збори! 
Нехай живе загальне, рівне, безпосереднє, таємне голосування до краєвого сейму! Нехай живе 
український університет!” [7,36]. 

Досвід політичної боротьби, яка розпочалася ще з кінця ХVIII ст., сформував високий рівень 
національної самосвідомості, що, зрештою, привело до перемоги у виборах, коли українські 
депутати відібрали у поляків 10 мандатів і провели в сейм 31 посла. Це і змусило прийняти деякі 
вимоги – реформу на виборах, відкриття в 1914 р. українського університету. 

Але, що найважливіше, це сама громадянська активність українського населення, у пробудженні 
яко значну роль відіграла діяльність “Громад”, товариств “Січ”, “Просвіта” та активна діяльність 
української інтелігенції загалом. 

Сторіччями розділена на Правобережну та Лівобережну, Україна все ж мала ту спільність, що 
українців на їх власних землях намагалися позбавити їх національної ідентичності, “розчинити” у 
панівних націях. І все ж, коли з'являлася хоч найменша можливість відродити свою неповторність, 
українці завжди вміли цим скористатись. Як би глибоко не проникли в українське буття 
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інонаціональні особливості, все ж помітними залишалися їх, так би мовити, вічні морально-
психологічні національні риси. Це – індивідуалізм, нерозривно пов'язаний з вірою у власні сили та 
особистою відповідальністю, та орієнтація на “багатоколосся” світової культури. 

Саме в цьому можна вбачати той, на перший погляд, не зовсім зрозумілий колосальний сплеск 
національної самосвідомості та літературної, наукової і навіть технічної творчості, яку ми 
спостерігаємо у 20-х роках на теренах України. Це було нерозривно пов'язано з творчими 
пошуками у першу чергу в педагогічній, освітньо-виховній роботі. І як би зараз не зловживали 
“тотальним критицизмом”, коли, справедливо критикуючи радянський політичний тоталітаризм, 
нерідко відкидають і ті цінності, що були запропоновані в ті часи, все ж слід звернути увагу на те, 
що А.С. Макаренко тією чи іншою мірою обґрунтував найголовнішу на сьогодні проблему – 
виховання неповторної людської особистості, орієнтованої на загальнолюдський “кларнетизм” 
(П.Тичина): 

Прокинувсь я – і я вже Ти: 
Надо мною, підо мною  
Горять світи, біжать світи 
Музичною рікою. 
І стежив я, і я веснів, 
Акордились планети. 
Навік я взнав, що Ти не Гнів, – 
Лиш Сонячні кларнети [8,43]. 
Як відомо, у роки “розстріляного відродження” в Україні було знищено 80% інтелігенції, у тому 

числі і педагогічної, і освітньо-виховний процес був підпорядкований загальнорадянським ідеалам 
виховання людини, покірної волі партії та уряду, універсально орієнтованої на “ідею комунізму, 
тобто загального, переважно тілесно-матеріального щастя. Тому таким нетерпимим було поняття 
“особисте життя” і домінуючим – “державно-суспільне” (варто згадати хоча б драму Корнійчука “В 
степах України”). 

Сучасне повернення у світовий простір змушує наших освітян звернути увагу не лише на 
прискорене засвоєння сучасних наукових, педагогічних, зрештою, моральних цінностей та 
орієнтирів, але й приділити увагу тому, як вони “проросли” на нашому рідному терені. А це 
питання неможливо розв'язати без виявлення традиційних ментальних національних особливостей, 
що і змушує нас звернутися до цих питань. 

Якщо ж врахувати, що для української освітньо-виховної системи завжди провідними були 
морально-етичні питання, то і курс етики, і моральна проблематика загалом повинні бути у полі 
зору кожного викладача. І якщо у ВНЗ гуманітарного профілю ці питання так чи інакше 
розглядаються, то в технічних вони, на жаль, часто є на другому плані. А це, на мій погляд, 
неприпустимо, бо в умовах формування нової державності у першу чергу її особливість 
визначається не стільки технічним та матеріально-побутовим потенціалом, а новою свідомістю її 
громадян. І оскільки старше покоління виховувалося в колі громадянських ідеалів неіснуючої 
держави, то саме на освітній процес припадає основне навантаження формування нової 
громадянської свідомості. 

 
 

РОЛЬ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ 
МОРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

В.Ю.Болотіна 
В статье раскрыта роль антропологических факторов в формировании нравственных качеств 
личности. Практика школы диктует необходимость интеграции основных аспектов антропологии: 
психологии, педагогики, этики, социологии, биологии, правоведения, а также использования 
исторических материалов с целью качественного улучшения нравственного воспитания 
гармонически и всесторонне развитой личности. 

The role of anthropological factors in the development of person’s moral qualities is revealed in the article. 
School practice proves the necessity of integration of the main aspects of anthropology: psychology, 
pedagogy, ethics, biology, sociology, law and the use of historical materials to improve moral education of 
pupils. 
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Одним з найважливіших завдань, від яких безпосередньо залежить подальший економічний 
розвиток нашої країни, є моральне виховання підростаючого покоління. Ця проблема потребує 
комплексного розв’язання не тільки силами школи, сім’ї і громадськості, а й низкою 
антропологічних наук: психологією, педагогікою, етикою, соціологією, правознавством тощо. 

За грецьким визначенням, “антропологія” – це (за словником В.Даля) давня грецька наука про 
людину; людинознавство; знання про стан душі та тіла. Психологія, педагогіка, соціологія, етика, 
анатомія, фізіологія та інші – складові антропологічної науки. 

На сьогодні у дослідженні проблеми морального виховання і розвитку особистості зроблено 
немало, та все ж її актуальність не зменшується. 

Практичні працівники роблять справедливий закид науковцям із приводу того, що в їхніх 
численних дослідженнях мова переважно йде про те, що треба робити, у чому полягають соціальні 
фактори успішної організації виховного процесу, а як їх використовувати, враховуючи всі 
антропологічні фактори відносно кожної дитини, говориться або замало, або не конкретно. 

Інтеграція основних досліджень психолого-педагогічних дисциплін з поєднанням природних 
особливостей особистості дає змогу глибше вивчити особистість, сприяти розвитку моральних 
властивостей дитини. 

Особлива роль у цьому належить психології особистості, яка повинна розкрити закономірності 
морального розвитку людини як наукової основи для перебудови конкретної методики морального 
виховання. 

У зв’язку із змінами, що відбуваються у нашому суспільстві, проблема керування розвитком 
всебічно і гармонійно розвиненої особистості набуває особливого значення. 

Формування такої особистості – тривалий процес, який проходить низку суворо детермінованих 
і специфічних етапів. Усі вони опосередковані рівнем соціально-економічного розвитку 
суспільства; наявністю соціальної основи в життєдіяльності людини, усуненням розриву між 
свідомістю і поведінкою, що забезпечує цілісність становлення особи. 

Останнє має системний характер. Взаємозв’язок і єдність виявляються у різноманітності якостей 
особистості, тому конкретні форми і види діяльності особистості, взаємини в суспільстві – це 
основа, головна детермінуюча сукупність її соціально-психологічних якостей. 

Спеціальними дослідженнями доведено, що розвиток розумових потреб відображає своєрідні 
індивідуальні запити особистості і способи їх задоволення. Усебічний розвиток таких потреб у 
кінцевому результаті є метою соціального прогресу. При цьому йдеться про відповідність їх 
можливостям суспільства, гармонійне поєднання суспільних і особистих запитів. Інакше кажучи, 
критерії розумності потреб і способів їх задоволення виражаються такою мірою, якою вони 
сприяють всебічному розвитку окремого індивіда і прогресу суспільства загалом. Тому під час 
виховання слід прагнути щоб система знань і орієнтацій підростаючої особистості відповідала 
соціально апробованим цінностям. Випадки ж невідповідності виникають тоді, коли останні 
розкриваються на фоні соціально незначущих об’єктів, коли гіперболізується роль неістотних 
сторін діяльності і поведінки людини, формується псевдопрестижність. 

Людина не стане особистістю, якщо метод виховання не передбачатиме керування способами 
дій, поведінкою, принциповість тощо. Необхідно, щоб вона володіла антропологічними засобами 
реалізації своїх орієнтацій, до яких, поряд із знаннями і вміннями, навичками, способами дій, 
можуть бути піднесені і характерологічні, у тому числі емоційні та вольові якості, формування 
мотиваційного компонента. 

Також необхідно керувати розвитком дитини. Так, учень повинен знати, чому наявність певних 
якостей в особистості робить її вихованою, а відсутність – неповноцінною. Оскільки особистість 
формується у певному мікросередовищі, у процесі залучення її в той чи інший вид діяльності, то й 
сама діяльність може мати в собі виховний фактор (скажімо, процес навчання). 

З погляду реалізації питання керування моральною поведінкою і вихованням у процесі аналізу 
виховних виявів інтерес викликає досвід вивчення співвідношення інтуїтивних і дискурсивних 
(логічних) компонентів. Так, сумління можна інтерпретувати і як інтуїцію, що виявляється при 
розв’язанні практичних моральних завдань, і як життєву позицію. Але інтуїція повинна 
перевірятися логікою так само, як розв’язок знайденого логічним шляхом – інтуїцією. 

Важливе значення має врахування і тієї обставини, що керувати розвитком особистості можна 
лише за правильної організації діяльності і активності суб’єкта виховання. Велику увагу 
обґрунтуванню і розробці цього положення приділяв Г.С. Костюк. 

Ефективність учіння, на думку Г.С. Костюка, підвищується тоді, коли вчитель керує процесом 
самостійного відкриття учнями наукових істин, формує в них необхідні для цього розумові дії, 
виробляє вміння самостійно поповнювати знання. Що ж стосується виховання, то справжнє 
мистецтво вчителя виявляється (за Г.С. Костюком) там, де воно спирається на “саморух”, 



Ф І Л О С О Ф І Я  О С В І Т И  
 

   24 

ініціативу, самостійність, творчу активність у житті особистості, що розвивається, викликає і 
спрямовує їх відповідно до цілей суспільства, яке готує свою зміну. 

Центральне місце у здійснюваній реформі школи займають трудове виховання і профорієнтація. 
Індивід може виявляти творчість, самовиражатися і розвиватися, позитивно впливати на інших 
людей у сфері професійної праці (це стосується професій, пов’язаних із творчістю); у сфері 
суспільної діяльності і різноманітних захоплень (самодіяльна художня творчість, спорт, туризм 
тощо); у сфері сім’ї (виховання дітей, піклування про близьких, особисті стосунки тощо).  

Особистість людини визначається насамперед її ставленням до предметного і соціального 
середовища (матеріальних речей, товаришів, трудового колективу і суспільства), до праці, до самої 
себе. Так, по відношенню до природи вона може бути бережливою, до людини – чуйною, до 
колективу – відповідальною, до своєї країни – патріотом, до роботи – працелюбною тощо. Тобто 
особистість – це носій суспільної моралі, яка виступає регулятором її поведінки і діяльності. 

Кожне суспільство має свої моральні норми, які повинні засвоїти його члени. Але набір певних 
моральних властивостей ще не повною мірою характеризує людину як особистість. Одні моральні 
властивості стають своєрідними центрами її внутрішнього світу, навколо яких у певному порядку 
розміщуються інші. Наявність чіткої системи моральних властивостей безпосередньо позначається 
на життєдіяльності людини. В неї виникає менше внутрішніх суперечностей, конфліктів, вагань; 
вона впевнено крокує до визначеної мети, легше долає перешкоди, успішніше здійснює 
саморегуляцію власної поведінки і діяльності. Як бачимо, особистість – складне, багаторівневе 
антропологічне утворення, досліджувати яке дуже нелегко. 

Для успішного розв’язання проблеми розвитку особистості психологія виділяє так звану 
“одиницю” особистості – моральну властивість. 

Говорячи про розвиток моральної властивості як одиниці структури особистості, ми 
наголошуємо на свідомому прийнятті моральних цінностей. Але виховання починається набагато 
раніше того часу, коли дитина стане спроможною усвідомити свій внутрішній світ і ставлення до 
навколишньої дійсності. 

Таким чином, духовний світ дитини формується під безпосереднім впливом соціального 
середовища.  

У традиціях і звичках, фольклорно-етнографічний обрядовості відображена спадкоємність 
поколінь, утверджується національне буття народу. Неперервність життя, наступність поколінь 
підкреслюється тією провідною роллю, яка належить старим людям, збагаченим досвідом, 
життєвою мудрістю, і дітям, які уособлюють продовження роду, його культурно-історичні традиції, 
безсмертя народу. 

Календарні традиції, звичаї, свята, обряди українського та інших народів України – це не 
додаток до життя, а саме життя, яскравий вияв його самобутнього морального самовдосконалення, 
національного характеру. Однією з ефективних форм практичного ознайомлення учнів із святами є 
уроки народної педагогіки та народознавства. 

Виняткову роль у формуванні моральної свідомості особистості відіграють засоби 
народознавства. 

Народна пісня, хоровий спів, хореографія, народна музика, дитячі народні ігри, народні ремесла, 
промисли тощо виховують у підростаючого покоління глибокі естетичні почуття, сприяють 
формуванню народного світогляду. Великий доробок у цьому напрямі належить Василю 
Скуратівському, який дає змогу відчути витоки духовної культури українського народу в книзі 
“Вінець”, до якої увійшли описи народних свят, забав, обрядових дійств, прикмет.  

У складній системі факторів розвитку особистості найважливішими є: морально-правові, 
трудові, художні, а також біологічні. Виняткова роль належить типу нервової системи, як 
загальному (темперамент), так і спеціально людському (тип співвідношення сигнальних 
систем). Він впливає не лише на динамічну характеристику психіки школярів, а й на змістові її 
аспекти та на успішність. 

Ми сьогодні ще не можемо говорити про цілеспрямоване керування перебудовою типу нервової 
системи, але орієнтувати практиків на врахування нервових відмінностей необхідно, особливо при 
становленні підростаючої особистості (доведено, що потрапляють під негативний вплив діти із 
слабкою нервовою системою). 

Відомий учений О.М. Леонтьєв підкреслював, що процес виховання моральних властивостей 
продовжується все життя. Людина морально збагачується, якщо її освіта безперервна. Виховання і 
обставини життя готують, активізують, стимулюють внутрішні процеси розвитку, а робота над 
собою допомагає особистості впевнено розвивати в собі найвищі моральні цінності. 

Отже, у формуванні моральної свідомості особистості роль антропологічних наук яскраво 
визначена. Оволодіння педагогами невичерпним арсеналом виховного народного досвіду, творче 
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використання здобутків антропології, багатогранне життя народу є запорукою успіху в системі 
морального виховання підростаючого покоління. Потрібні також заходи державного масштабу для 
подальшої розробки фундаментального принципу народного виховання, повсюдного створення 
умов для відродження і активного розвитку антропологічних наук, культурно-історичних традицій, 
духовного потенціалу особистості та всього народу України. 

 

ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В НАУЦІ І ОСВІТІ:  
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

І.В.Лов’янова 
У статті на основі ретроспективного аналізу праць філософів, педагогів, мислителів від 
стародавніх часів до наших днів представлено розвиток ідей гуманізму, поглядів на людину, як 
суб’єкт діяльності. Детально розглянуто деякі положення сучасних досліджень, присвячених 
особистісно орієнтованому навчанню як одному з шляхів реалізації принципів гуманізації освіти. 

The article deals with a retrospective analysis of the development of the ideas of humanism, views on a man 
as a subject of activity in the works of philosophers, teachers and thinkers since the ancient time. Some 
positions of modern investigations dedicated to personality – oriented teaching as one of the ways of 
realization of the principles of humanism in education are considered here in more concrete ways. 
 
Одним із принципів реалізації Державної Національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.) є 

гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у 
найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб [1]. 

Прагнення до возвеличення людини, найбільш повного втілення в ній людської суті характерне 
для гуманістичної традиції і своїм корінням сягає глибинних витоків людської культури, зокрема 
філософії Протагора (”Людина – міра всіх речей”) і Сократа (”Людино, пізнай себе, і ти пізнаєш 
увесь світ”). Уся післясократівська філософія спрямована на вивчення людини, її життя. 
Перенесення людини, як основної цінності, в центр всесвіту і філософії активно відбувається в 
епоху Відродження. Саме цей час пов’язують із розквітом гуманізму. У часи відродження 
здійснюється радикальне повернення до людини: акцент світовідношень переноситься з абсолютної 
особистості (Бога) на реальну людину, окремого індивіда в його людському існуванні. 

Якості людини, притаманні їй як неповторному індивіду, значною мірою завуальовані 
попередніми відносинами і не затребувані колишнім суспільством як першочергові і головні, 
виходять ніби на перший план людської життєдіяльності і стають головними, вирішальними. 
“Тепер завдання саморозвитку себе як індивіда, своїх якостей і властивостей стає для людини не 
допоміжною метою, а головним напрямком його життєвих зусиль” [2, c.220]. 

Певною мірою тільки Відродження стало надзвичайною епохою, що підняла людину на 
небувалу висоту. По-своєму інтерпретуючи античний погляд на людину, гуманізм Відродження 
суттєво вплинув на розгляд специфіки людини в Новому часі. На питання: “Що таке людина?”, 
філософи Нового часу дають такі відповіді: 

• єство розумне і діє за законами розуму (Локк, Кант); 
• раціонально тлумачить людину Декарт у своєму відомому вислові: “Я думаю, значить я 
існую”; 

• людина – прояв суспільних відношень (за К.Марксом); 
• єство вольове і пристрасне (Ніцше). 
Філософія ХХ ст. продовжує пошук істинності людини. Таким чином, проблема людини, як 

практична проблема, завжди стояла і буде стояти перед кожним із нас: в певні моменти життя 
особистість проблематизує своє існування, визначає сенс свого життя, обирає напрямок життєвого 
шляху. 

Ще в 1928 році один із засновників філософської антропології Макс Шелер (другим 
родоначальником цієї течії є Гельмут Плеснер) у своїй праці “Положення людини у космосі” 
підкреслював необхідність створення філософської антропології як основоположної науки про 
сутність людини. Він визначив п’ять “ідеальних типів” філософського само сприйняття людини, які 
і складають “простір вибору” себе, що представлений окремій людині всією історією філософії. Усі 
вони мають право на існування і в наш час, усі вони знаходять відгук у душі людини і до 
теперішнього часу. 

Перша “ідея людини”, на думку Шелера – це ідея релігійної віри як сутності людини. 
Другий ідеальний тип – тип homo sapiens, людини як носія розуму. 
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Третя ідея людини – це уявлення про людину як про homo faber, “людину працюючу”, уявлення, 
які розвиваються в межах натуралізму, позитивізму, прагматизму. 

Четверта ідея людини знаходиться в опозиції до всіх попередніх, оскільки передбачає неминучу 
деградацію людини і вбачає в ній її сутність. 

П’ятий “ідеальний тип” людини Шелер складно назвав “постулатним атеїзмом серйозності і 
відповідальності”. Це погляд на людину, як на вільне, моральне єство – “особистість”. 

У п’яти ідеальних типах людини, виділених М.Шелером, втілене прагнення вловити субстанцію 
людяності, що розуміється або як сукупність природних якостей, або як розум, або як зв’язок з 
божественною першопричиною. Людина залучена або до прогресивної лінії розвитку, або до 
регресивної. 

Зміни, що відбулися у суспільній свідомості та бутті в середині ХХ ст., спонукають стикатися у 
свідомості людини різні “ідеї людини”, при цьому актуальною стає проблема людини як проблема 
теоретична і практична. 

Становлення творчої і гармонійно розвинутої особистості включає в себе як передумову 
засвоєння кожним індивідом досвіду попередніх поколінь і утворення як нових форм буття, так і 
самої людини. 

В руслі філософської антропології працював відомий соціолог і психолог ХХ століття Еріх 
Фромм. Філософська і соціологічна спадщина Е.Фромма значно вплинула на свідомість людей у 
ХХ столітті, відзначає П.С. Гуревич, аналізуючи праці Е.Фромма. Звертаючися до різноманітних 
філософських течій та існуючих культур, Е.Фромм висуває думку, що сутність людини слід шукати 
не в яких-небудь конкретних якостях, не в субстанції, а в історичному протиріччі, яке відображує 
унікальність людини як живої істоти. Фромм справедливо вважає, що потрібно позбавитися 
ізольованого аналізу тільки психічного або тільки соціального в людині. Головні пристрасті і 
бажання людини, відмічає він, виникають з його загального існування, тобто з тієї унікальної 
ситуації, у якій опинилася людина. Сутність людини в тому, що вона унікальна, належить 
одночасно природі і культурі [8, c.85]. 

І для того, щоб не припинився розвиток не тільки людини, а й суспільства в цілому, неможливо 
обмежитись тільки пристосуванням людини до існуючих видів діяльності. Саме на цьому 
акцентував увагу видатний український мислитель ХІХ ст. Памфіл Данилович Юркевич. 
Підкреслюючи значимість у виховній ідеї гуманності, П.Юркевич вважав, що вона пов’язана з 
ідеєю загальнолюдських цінностей культури. Гуманна освіта досягається поєднанням історичного і 
раціонального методів виховання. Історичний підхід не сумісний з таким поглядом на ідеал освіти, 
який нехтує духом певної народності і релігії. Педагогічна спроба створити людину без 
індивідуальних характеристик, яка не має в собі ні духу певної народності, ні духу певної релігії, 
нагадує спробу садівника, який, вирощуючи яблука, груші і вишні, намагається виростити ще й 
овоч взагалі. [9, c. 154-155]. 

Ідеал освіти, за П.Юркевичем, пов’язаний з певними вимогами до вчителя. Як кожен митець, 
учитель повинен любити істину, добро, дітей. Виховання повинно бути підготовкою 
самовиховання. При цьому повинно переважати почуття свободи. Людина вільна: вона мусить 
жити усередині своїх власних суджень про добро і зло. Педагогічна концепція П.Юркевича націлює 
на творчу діяльність як вихователя, так і вихованця. В цьому випадку творчість – це така діяльність, 
в процесі якої світ відкривається суб’єкту, особистості як створений ним самим. В такому випадку 
життя набуває найвищого сенсу, гармонії і визначеності, а індивід стає справжнім суб’єктом 
історичного процесу. 

Принцип гуманізму – один із фундаментальних принципів, на яких базується національне 
виховання як цілісна система. Принцип гуманізму утверджує високе суспільне визнання людини, її 
гідності, цінностей як особистості, право на свободу і вияв своїх здібностей, гармонізацію відносин 
між людиною і суспільством, людиною і природою тощо. 

У навчальному процесі впровадження цього принципу передбачає перехід від монологу 
викладача до його діалогу з учнем, рівноправне доброзичливе спілкування всіх його учасників, 
максимальне врахування можливостей і природних задатків дитини, визнання її гідності, створення 
умов для самопізнання й самореалізації кожного індивіда. 

Новатор в галузі дидактики Я.А.Коменський вважає школу “майстернею гуманності”. Високо 
оцінюючи внесок Я.Коменського в розвиток педагогічної думки, К.Ушинський виявив свій, цілком 
оригінальний підхід, у трактуванні самої педагогіки. Педагогіка належить до унікальних явищ 
людського суспільства, яка інтегрує в собі доблесті науки й мистецтва, що включає ремісництво. 
Причому педагогіка, як визначив К.Ушинський, є “першим вищим із мистецтв, бо вона прагне 
задовольнити найбільшу з потреб людини й людства – їхнє прагнення до вдосконалення у самій 
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людській природі; не до вираження самої природи людини – її душі й тіла; а вічно передуючий 
ідеал цього мистецтва є довершена людина” [7, c. 193-194]. 

К.Ушинський вимагає будувати навчання й виховання з урахуванням природи дитини, її 
національної приналежності. Тому педагогіка має спиратися на широке коло антропологічних наук, 
до яких видатний педагог відносив: анатомію, фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, 
філософію, географію, статистику, економіку, історію. Із зазначеного кола антропологічних наук 
особливого значення Ушинський надавав психології. 

Дидактика К.Ушинського глибинна, розмаїта й оригінальна. Він вимагав будувати навчання на 
основі врахування національних, вікових, статевих і психологічних особливостей дітей, 
наголошував на значенні повторення в процесі навчання, обґрунтовував дидактичні принципи 
свідомості, наочності, систематичності, міцності засвоєння знань. 

Вагоме місце в дидактичній системі К.Д. Ушинського займає висвітлення проблем оптимізації 
пізнавальної активності школярів, емоційності навчання, розвитку мислення і мовлення учнів, 
забезпечення наступності у навчанні й належної організації самостійної роботи й творчості 
школярів. К. Ушинський дав глибоке наукове обґрунтування своїй дидактиці та класичний взірець 
втілення на практиці. 

Виховна система К.Ушинського базується на мудрості народної педагогіки й висунених ним 
теоретичних положеннях педагогічної науки. Виховання він визначає як певний цілеспрямований і 
систематичний вплив на тіло, душу й розум дитини з метою прищеплення їй якостей здорової, 
розумної, моральної, релігійної, національно свідомої, творчо ініціативної, культурної, освіченої 
людини. 

Видатний учитель українських учителів висловлює своє переконання також у “тому, що без 
особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання, що проникає в 
характер, неможливе. Тільки особистість може діяти на розвиток і визначення особистості, тільки 
характер може формувати характер” [7, c. 39]. 

Ідея гуманізму, людяності й доброчинності провідне місце займає й у творчій спадщині 
видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Педагог переконливо 
стверджує, що виховання гуманізму, людяності здійснюється через творення людям добра. Цій 
проблемі присвячено більшість робіт педагога. На його думку ідея людяності в першу чергу 
реалізується через розвиток усіх потенціальних, інтелектуальних і фізіологічних можливостей 
особистості. Гуманізм Сухомлинського особливо яскраво виявився у його ставленні до організації 
навчання учнів. Розумову працю дітей педагог розглядав як засіб розвитку розумових сил і 
здібностей, засуджуючи механічне заучування і неусвідомленість знань. Висока гуманістична 
позиція В.О. Сухомлинського виявилася у його ставленні до сім’ї. Він вважав, що гармонійний 
всебічний розвиток можливий лише за умови, коли школа і сім’я будуть діяти одностайно і стають 
однодумцями у спільній роботі. 

Сьогодення нашої держави, її соціально-економічне, культурне та духовне відродження, 
реформаційна перебудова суспільства безпосередньо стосується освіти і, зокрема, виховного 
процесу. У технологіях навчання та виховання стає пріоритетною “модель суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії”, а це, в свою чергу, потребує нової педагогіки. Це глобальна проблема, бо майбутнє 
України, народу, нації залежить від того, які орієнтири будуть прийняті в освіті, які будуть 
запроваджуватися виховні системи формування і ставлення особистості. Нова педагогіка 
формується на принципах гуманізації та демократизації в умовах відродження національної 
культури, формування ринкової економіки. Нова педагогіка створюється саме тоді, коли у 
педагогічні процеси надходять інноваційні ідеї, які ґрунтуються на вітчизняному і зарубіжному 
досвіді. Сьогодні вчені і педагоги-практики впроваджують у навчально-виховний процес 
положення особистісної орієнтації освіти. 

Особистісно-орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її 
самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розвивається, а потім 
узгоджується зі змістом освіти (І.С.Якиманська), у сучасних умовах гуманізації й демократизації, 
індивідуалізації та диференціації навчального процесу, як ніколи актуальні дидактичні заповіді 
В.О.Сухомлинського. У книзі “Сто порад учителеві” він писав: “Немає абстрактного учня. 
Мистецтво й майстерність навчання й виховання полягає в тому, щоб розкривати сили і можливості 
кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці (в характері завдань), і в часі” [5, c. 437]. 

Визнання учня головною фігурою всього освітнього процесу і є базою особистісноорієнтованої 
педагогіки. Інтерес до особистісного підходу у психології та педагогіці значно зростає упродовж 
останніх років. Враховуючи складність розробки такого підходу, дослідники пропонують 
здійснювати його побудову шляхом переходу від більш розроблених підходів і технологій. З цієї 
точки зору за доцільні вбачаються такі форми особистісного підходу, як “особистісно-соціально-
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діяльнісний підхід” (О.В.Барабанщиков, М.Ф.Федоренко), “принцип діяльнісно-особистісного 
підходу” (В.І.Андреєв), “особистісно-діяльнісний підхід” (І.О. Зимня), “системний особистісно-
діяльнісний підхід” (Л.М. Деркач), “індивідуально-особистісний підхід” (О.Я.Савченко).  

Особистісноорієнтована освіта спирається на фундаментальні дидактичні дослідження, 
присвячені особистісно-розвивальним функціям навчання та виховання (І.С.Якиманська, 
В.В.Сєриков, І.Д.Бех, В.В.Рибалка та інші). 

Так, І.С.Якиманська, розробляючи концепцію особистісноорієнтованої освіти, наполягає на 
уявленні про особистість як про мету та фактор освітнього досвіду під час навчання. Теоретичне 
призначення її концепції особистісноорієнтованого навчання полягає в розкритті природи та умов 
реалізації особистіснорозвивальних функцій освітнього процесу. Практична цінність цієї концепції 
полягає в розробці регулятивів для практики освіти, яка повинна стати альтернативною 
традиційному навчанню. При цьому І.С.Якиманська відокремлює три моделі 
особистісноорієнтованої педагогіки: соціально-педагогічну (виховує особистість з попередньо 
заданими якостями); предметно-дидактичну (пов’язану з предметною диференціацією, яка 
забезпечує індивідуальний підхід у навчанні); психологічну модель (зводиться до визнання 
відмінностей в пізнавальних здібностях учнів). 

В.В.Сєриков вбачає головну функцію особистісноорієнтованої освіти в забезпеченні 
особистісного розвитку кожного суб’єкта навчального процесу, наполягаючи на визнанні за учнем 
права на самовизначення та самореалізацію в процесі пізнання через оволодіння власними 
способами навчальної роботи. Описуючи та характеризуючи особистість дитини через її функції, 
важливі для організації педагогічного процесу, В.В. Сєриков виділяє такі з них: 

• функція вибірковості (здатність людини до вибору); 
• функція рефлексії (особистість повинна оцінювати своє життя); 
• функція буття, що полягає в пошуках сенсу життя та творчості; 
• формувальна функція (формування образу “я”); 
• функція відповідальності (”я відповідаю за все”); 
• функція автономності особистості (по мірі розвитку вона дедалі більше стає вивільненою від 
інших факторів) [6, c. 78]. 

Висвітлюючи шляхи реалізації особистісноорієнтованого виховання, І.Бех звертає увагу на 
питання підготовки вихователя у контексті особистісноорієнтованої технології. А саме, 
особистісно-орієнтоване виховання будується на глибокому знанні й грамотному використанні 
психологічних закономірностей функціонування і розвитку особистості в онтогенезі. Вихователь 
має володіти науковими знаннями про природу і закономірності розвитку особистості. На сьогодні 
в арсеналі педагога переважають занадто узагальнені поняття, які не дозволяють вибудувати дієві 
виховні прийоми. З огляду на це, І.Бех подає систему загальних і вікових особистісних 
закономірностей як орієнтовану основу особистісноорієнтованого виховання. Виділимо деякі з них, 
на нашу думку, першочергові для вихователів: 

• соціальний генезис духовності особистості вимагає спрямованого, науково обґрунтованого 
керування цим процесом; 

• адекватним методом стає зустріч вихователя з вихованцями як особистостями; 
• одні й ті ж конкретні виховні впливи мають різне значення залежно від їх включеності в 
загальну “атмосферу виховання”; 

• інформація краще сприймається, запам’ятовується і осмислюється вихованцем чим більший 
авторитет джерела інформації; 

• неможливо бути вільним, не будучи самостійним; 
• оцінювати дитину доцільніше не в порівнянні з товаришем, а в порівнянні з нею ж; 
• для оволодіння власними емоціями ефективним буде прийом, за якого людина ставиться до 
себе не в позицію об’єкта емоційного переживання, а в позицію суб’єкта цього процесу; 

• щоб зрозуміти іншу людину, необхідно відчувати інтерес до її особистості; 
• здатність правильно реагувати на емоції і почуття інших людей полягає в умінні 
співпереживати [3, c. 15-16]. 

У нових педагогічних концепціях відбувається переосмислення всього навчально-виховного 
процесу з метою досягнення його вищої ефективності на основі новітніх науково-теоретичних 
знань. Сьогодні різні автори називають різноманітні технології, які належать до 
особистісноорієнтованих. Поки що загальноприйнята класифікація цих технологій відсутня, тому 
звернемося до короткого опису деяких із них. 

Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер) є однією з різновидів втілення ідей “гуманістичної 
педагогіки”, її можна охарактеризувати як систему самопізнання і саморозвитку індивідуальності 
при партнерстві з учителем. 
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Моделлю особистісноорієнтованого підходу до навчання вважають також методику Марії 
Монтессорі, в основі якої лежить ідея про те, що кожна дитина з її можливостями, потребами, 
системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку. Три провідних положення 
характеризують сутність педагогічної теорії М.Монтессорі: 

• виховання повинно бути вільним; 
• виховання повинно бути індивідуальним; 
• виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною. 
Девізом педагогіки М.Монтессорі є звернення дитини до вчителя: “Допоможи мені це зробити 

самому”. 
Як альтернатива існуючим традиційним формам навчання виникла групова форма навчальної 

діяльності (Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Дж.Дьюї). У її основу покладено ідеї про вільний 
розвиток і виховання дитини, про вміле поєднання індивідуальної і групової організації навчальної 
діяльності з метою успішного навчання дітей, підвищення ефективності уроку за рахунок їх 
активності і самодіяльності (Й.Г.Песталоцці). Це далеко не весь перелік можливостей здійснення 
особистісно-орієнтованого підходу у навчанні, проте життя висуває суспільний запит на виховання 
творчої особистості, здатної на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати 
оригінальні ідеї, сприймати сміливі, нестандартні рішення. Тому перший крок до вирішення 
проблеми – керуючися принципами гуманізації і демократизації освіти, звертаючися до надбання 
педагогічної науки і практики, розглядати дитину як життєве явище, вбачаючи в ній не стільки 
об’єкт, який потребує впливу, скільки особистість, котра інтенсивно розвивається. На нашу думку, 
саме особистісно-орієнтовані технології, їх впровадження в навчально-виховний процес, 
призначені підтримувати та розвивати природні якості дитини, її здоров’я та індивідуальні 
здібності, допомагати в становленні її суб’єктності, соціальності, творчої самореалізації 
особистості.  
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ПРАВО І СВОБОДА В АНТРОПОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ ОСВІТИ 
Т.С.Троїцька  

Оскільки процес пізнання – безкінечний, то і права людини, і свободи не слід визначати як щось 
незмінне. Незмінним можна вважати лише прагнення людини до свободи та необхідність 
філософської рефлексії як багатогранного та складного явища, якою є свобода, так і ролі прав і 
свобод в житті людини, яка усе більше постає як цілісність та унікальність світу. 

It is natural, since the process of cognition is infinite one, so both rights of the man, and freedom as 
something constant cannot be defined. It is possible to consider only aspiration of the man to freedom and 
necessity of a philosophical reflexion constant. 

 
Принципи свободи відносно устрою суспільства я висловлюю такою формулою: ніхто не 

може примусити мене бути щасливим так, як він хоче... Кожен має право шукати свого щастя на 
тому шляху, який власне йому уявляється гарним, якщо тільки він цим не шкодить свободі інших 

прагнути до подібного не менш. 
І.Кант 

 
Явне чи неявне слідування тому чи іншому розумінню людської природи приведе, безумовно, 

до розбудови таких різних філософських тлумачень сутності та цілей людського існування і також 
свободи людини. Якщо сутність людини є сукупність усіх суспільних відносин, то, вивчаючи 
конкретні суспільні відносини, ми майже вивчаємо “живі особистості” і, радикально змінюючи 
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суспільні відносини, можна перетворити природу людини і створити нових людей. Інша точка зору 
породжує психоаналіз: людина є свідома істота, абсолютно прозора для самої себе, у будь-який час 
людина взмозі з’ясувати джерела, механізми, мотиви власних рішень та дій. Інші інтерпретації 
сутності людини пропонують екзистенціалізм, постмодернізм, персоналізм тощо. Але, мабуть, 
тільки антропологічний підхід до розгляду людини як цілісності дає можливість побачити 
принципове положення: вибір особистісного шляху і форми діяльності людини – результат її 
вільного виявлення. Саме тому людина не існує поза феноменом свободи, а за висловом Гегеля, 
природа людини “і є свобода, вільна духовність”. 

Пошук шляхів до свободи як одвічне питання людства так чи інакше переходить в царину 
проблеми прав людини, яка розглядається з позицій сучасного рівня розвитку правового 
регулювання відносин, що виникають у соціальній сфері, а також у історичному контексті, бо саме 
“всесвітня історія є прогрес в усвідомленні свободи-прогрес, який ми повинні пізнати в його 
необхідності” [1, 19]. Оскільки процес пізнання – процес безкінечний, то і права людини, і свободи 
не слід визначати як щось незмінне. Незмінними можна вважати лише прагнення людини до 
свободи та необхідність філософської рефлексії як багатогранного та складного явища, якою є 
свобода, так і ролі прав і свобод в житті людини, яка усе більше постає як цілісність та унікальність 
світу. 

Відомо, що значущість проблеми людини протягом вже чотирьох століть неухильно зростає, а в 
останній час цей процес набув нового прискорення. Біля витоків цього піднесення є загальний 
процес секуляризації, який почався ще в новітній час і який на місце Бога-творця поставив Людину-
творця. 

Суттєво зростає інтерес до проблеми людини в ХХ ст.: гостра критика науки і, зокрема, 
визнання обмеженості природничого підходу до вивчення людського світу, цивілізаційний поворот 
індустрійного суспільства до інформатико-гуманістичного значно звеличують роль людської 
індивідуальності, її творчого потенціалу, орієнтація суспільства на демократичні, правові засади 
прогресивного розвитку надає осмисленню людиною місця у суспільстві сенсожиттєвого 
характеру. 

Людина є складним і цілісним утворенням, котре належить певним чином і до природи, і до 
суспільства, і до культурно-історичного та духовного світу. Які б науки не вивчали людину, вони 
“препарують” її походження, сенс життя, долю та призначення, можливості та межі її свободи і 
творчості. 

З кінця ХІХ-поч. ХХ ст. в філософській і науковій рефлексії здійснюється своєрідний 
антропологічний поворот – проблема людини стає чи не основною для більшості вчень і в 
антропологічному вимірі акцент робиться на розгляді людини як універсального світу соціального 
буття, а кожний новий етап розвитку людини, нації, суспільства й держави виявляє нові набутки 
людини в цьому відношенні і нові втрати. Адже всесвітня історія людини є безкінечним шляхом до 
себе, до своєї самореалізації, свого самовизначення, прагнення до своєї свободи. А кожне людське 
життя є етапом, складовою цього безкінечного процесу самореалізації вільної людини, 
самоіснування людини у суспільстві, у всесвітній історії як духовного, вільного, творчого суб’єкта. 

У межах соціально-філософської антропології виокремлюються певні закономірності цього 
процесу: 

 закон антропологічної орієнтації суспільства і суспільного так чи інакше втілює в собі 
інтереси, цінності людини, служить їй; 

 закон хвилеподібності суспільного життя: суспільні чинники, будучи створені людиною в 
ім’я розв’язання своїх проблем, відчужуються від людини, потім знову підпорядковуються їй; 

 закон зростаючих масштабів цієї “оберненості” суспільства проти людини збільшуються, а 
тиск суспільства на людину посилюється; 

 закон збереження, нерозчинності людини у суспільстві: за будь-яких форм та масштабів 
підкорення людини суспільним інститутам людина не розчиняється у суспільстві, зберігає себе як 
тотальність, як суб’єкт; 

 закон нелінійності розвитку людини в суспільстві: у всесвітній історії немає 
односпрямованого процесу входження та розвитку, і цей процес включає в себе відступи, 
багатоманітність форм, супроводжується не лише досягненнями й витратами; 

 закон відносності розвитку свободи та творчості людини відкидається як якесь абсолютне 
розуміння свободи та творчості, вони сприймаються відносними величинами, пов’язаними з 
конкретно-історичними умовами розвитку людини із суспільства; свобода і творчість людини не в 
минулому і не в майбутньому, вони у кожному моменті буття людини; 
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 закон зростання ролі людини у суспільстві, історії полягає у зростанні антропологічного 
детермінізму у всесвітній історії [3, 239-240]. 

Людське самовизначення означається в даному разі як почуття, так і здатність людини до 
реалізації своїх намірів, прагнень до вдосконалення самої себе, як процес розкриття на 
індивідуальному рівні всіх потенцій суспільного буття. 

Отже, свобода – це одна з основних філософських категорій, яка характеризує сутність людини і 
її існування щодо можливих уявлень і бажань, а не внаслідок внутрішнього або зовнішнього 
примусу. Однак є багато чого, що обмежує внутрішні бажання. Саме яку роль у цьому плані 
виконує право? Чи воно є форма виявлення свободи, чи саме той примус, який протистоїть вільній 
людині? 

Правовий нігілізм, який формувався в нашій країні в 20-30-ті роки і який залишається суттєвим 
ферментом сучасної масової свідомості, спирається якраз на уявлення людей, що право є 
неповноцінною і шкідливою формою регулювання соціального життя, яке віджило свій час і 
залишиться лише як старий експлуататорський інститут: воно (право) звільнено від усякого 
гуманістичного змісту, і навіть правова норма з її безумовним завданням захищати особистісну 
незалежність сприймається як щось несуттєве. Причому правовий нігілізм відтворює себе не тільки 
в теоретичних міркуваннях, а й у повсякденних розмовах: виключно “буржуазними” виглядали такі 
поняття, як “парламентаризм”, “юридична особа”, “особистість”. До речі, останнє 
використовувалося як іронічне кліше. 

Справді, людині треба повернути людяність і в цьому контексті, який передбачає унікальність 
кожного індивіда на противагу формулі “немає людей, яких неможливо замінити”. Людина за 
допомогою антропологічної рефлексії повертається до самодостатності та неповторності, що в 
царині права як його першопричина постає у вигляді індивідуальної автономії, тобто саме 
законності людської поведінки. Саме право є в суспільстві лише тоді, коли держава визнає кожного 
члена соціуму як розумну істоту, яка спроможна самостійно вирішувати, що для неї морально, 
ціннісно корисне, істоту, яка спроможна бути господарем самому собі, але ж істоту, яка осягає 
свободу не тільки як безмежну волю, а волю й як необхідність. “Ще і ще раз накреслимо, ідеальних 
моделей суспільного устрою не може бути, бо не ідеальна сама людина. Їй потрібна сильна 
держава, котра обмежує її свободу у тих аспектах буття, де її “безбережність” погрожує 
гуманістичним основам цивілізації. Але з однією суттєвою умовою – ця держава не тільки шляхом 
демократичних процедур відповідальна перед суспільством за свої дії, але і створює реальні 
гарантії прав і свобод особистості і її індивідуальної автономії. У цьому плані питання “Хто для 
кого?” вирішується раціонально: без сильної влади не можна захистити інтереси людини, без 
дійової системи правових гарантій не можна бути застрахованим від посягань на особистісну 
свободу” – вважають досліднини [2, 751]. 

Мабуть, не слід покладати на багато сподівань в реалізації свободи від держави, бо, як вважає 
російський мислитель К.Леонтьєв, “... Гуманних держав не буває. Гуманним може бути серце того чи 
іншого правителя; але нації і держави – людський організм. Правда, і вони організми, але іншого 
порядку: вони є ідеї, які втілені у відомий суспільний лад. У ідей немає гуманного серця. Ідеї 
невблаганні і жорстокі, бо вони є не що інше, як неясно усвідомлені закони природи і історії” [2, 732]. 

Саме тому ця проблема переміщується в площину соціалізації, освіти, головними 
антропологічними складовими якої слід вважати ідею про людину та її життя як цілісне утворення, 
нові антропологічні технології, які виникають з цієї концепції людинознавства, духовну складову, 
яка надає можливість переорієнтації взаємовідносин між людьми. 

В структурі сучасної педагогічної антропології акумулюється знання про різні аспекти 
людського буття, які спираються на ідею цілісності та ієрархічності людського універсуму, де 
зокрема воля та необхідність не протистоять один одному, а право не виглядає на рівні 
самопізнання несправедливим і навіть ворожим. 

Цікавим в цьому контексті здається аналіз відповідей на деякі питання анкети, яка була 
проведена серед студентів усіх курсів Мелітопольського НКП гуманітарного університету 
“ЗІДМУ” цього року. На питання: “Що є, на Вашу думку, свобода?” більшість студентів відповіли: 
можливість людини думати і діяти відповідно до її уявлень і бажань. Свободу обмежує, на думку 
більшості респодентів, ані природна детермінованість, ані мораль, а тільки право і саме право. Тому 
майже ніхто не згоден з виловом Вольтера, що “свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від 
законів”. Саме небажання на рівні духовності осягнути свободу як необхідність тільки 5 студентам 
з 60 дозволило вважати себе вільними, а один із респодентів, характеризуючи власну свободу, 
зацитував вірш І.Губермана: 
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Безмолвствуют покорные народы, 
Беззвучные горланят петухи. 
Мы рождены для счастья и свободы, 
Как рыба для полета и ухи. 
Освіта, яка орієнтується на антропологічний підхід, повністю змінює методологічну парадигму: 

в процесі пізнання людини використовуються як наукові (природничі) так і гуманітарні знання про 
життя людини; досліджується не тільки космічна і суспільна природа людини, але і її душевно-
духовний аспект з провідною роллю самосвідомості; саме в цій методології духовний світ 
розглядається в процедурі пізнання як чинник, що компенсує і доповнює попередні дослідження; в 
межах цього підходу людині не нав’язується світ, який відчужений і важко осягається тощо. 

Реалізація даного підходу нової парадигми освіти допоможе становленню самоцінності 
людської особистості, поширенню її свободи та навчить жити в умовах демократичного процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

С.І.Спільник  
У статті проаналізовано особливості державного контролю в громадянському суспільстві. 
Розглядаються підходи до визначення поняття “контроль”. Виокремлюється специфіка соціального 
і державного контролю та його особливості у процесі становлення громадянського суспільства. 
Визначено, що модернізація сучасного українського суспільства веде до створення нової парадигми 
державного і суспільного контролю. 

The article represents the analysis of particular features of state control in the civil society. Approaches to 
the definition of ‘control’ are viewed. Specific characteristics of social and state control, its peculiarities 
under the civil society are singled out. It is defined that modernization of modern Ukrainian society leads to 
the formation of new paradigm of state and social control. 

 
Соціальна трансформація сучасного українського суспільства спрямована на формування 

правової та соціальної держави, а також громадянського суспільства. Нові соціальні реалії 
актуалізують пошук нових форм соціального контролю. Соціальний контроль в вітчизняній 
літературі тлумачиться: 

а) як процеси в соціальній системі (в суспільстві, групі), що забезпечують її стійкість та 
можливість управління функціонуванням її елементів (людьми, інститутами тощо); 

б) як механізм оцінки і санкціонування діяльності елементів соціальних систем та підсистем з 
точки зору суспільних інтересів та домінуючих норм; 

в) як спосіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану взаємодію її 
елементів за допомогою нормативного (у тому числі правового) її регулювання [1,496]. 

У Великому енциклопедичному словнику соціальний контроль тлумачиться як “механізм, за 
допомогою якого суспільство та його підрозділи (групи, організації) забезпечують дотримання 
системи обмежень (умов), порушення яких шкодить функціонуванню соціальної системи” [2]. 

Науковці дають таке узагальнене визначення: контроль – це облік, спостереження за будь-чим, 
перевірка діяльності будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність, аналіз результатів 
їх діяльності й виконання стратегічних планів, вжиття заходів щодо корегування таких планів для 
досягнення необхідних результатів. Контроль – це будь-яка перевірка відповідності даного об’єкта 
встановленим обмеженням та засоби впливу організації на досягнення необхідних результатів і 
контролю відповідності кількості і якості таких результатів організаційній специфіці [3,80]. 

Соціальний контроль невід’ємним елементом суспільного управління. Основні об’єкти 
соціального контролю – правові і моральні норми, звичаї, адміністративні рішення тощо. Дія 
соціального контролю зводиться головним чином до використання різноманітних санкцій до 
порушників соціальних обмежень. Соціальний контроль здійснюється переважно державою, а 
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також будь-якою соціальною групою. Це виражається у взаємному контролі учасників будь-якого 
процесу, в різноманітних формах вираження суспільної думки, наприклад, відмові від контактів, 
моральному осуді тощо. 

Соціальний контроль поділяється на формальний (або державний) і неформальний. Перший 
здійснює держава за допомогою державних органів законодавчої, виконавчої та судової гілок 
влади. Другий виконують суб’єкти та організації громадянського суспільства (політичні партії, 
недержавні засоби масової інформації, громадські організації та об’єднання). 

Треба відзначити, що в умовах відсутності державної ідеології чи єдиної традиційної релігії 
відбувається розпорошення соціального контролю та його цілей. 

Метою соціального контролю є становлення соціального порядку. Порядок традиційно 
розуміється як урегульованість, стабільність, узгодженість суспільних відносин, наявність гармонії 
у взаємодії різноманітних сфер суспільства та рушійних сил його розвитку. Порядок в суспільстві 
свідчить про його захищеність від випадків свавілля, агресивності деяких соціальних суб’єктів. Від 
рівня соціального контролю та суспільного порядку залежать як духовна атмосфера в суспільстві, 
так і особистісний спокій індивіда, його світоглядні орієнтири. Соціальний контроль і обумовлений 
ним порядок та передбачуваність дозволяють людині будувати життєву стратегію, що необхідна 
для реалізації її інтересів та сутнісних сил. 

В сучасному суспільстві значну частину соціального контролю здійснюють суб’єкти 
громадянського суспільства. Це не зменшує ролі державного контролю. В цьому плані правотворча 
діяльність задає суспільству нормативні рамки, тобто стандарти, зразки, еталони, моделі поведінки. 
Неоперативність правотворчої діяльності і невідповідність її результатів сучасним реаліям 
українського суспільства – важливий чинник існування певного безладдя в ньому. Право є єдиною 
системою загальнообов’язкових норм в перехідному суспільстві. Відсутність в українському 
суспільстві державної ідеології або релігії призводить до того, що людина власні цілі ставить вище 
цінностей сумісного життя. Гармонізувати індивідуальні та суспільні цінності в перехідному 
суспільстві можливо тільки шляхом “переоцінки цінностей” і створення нової ціннісної 
нормативності і моделі соціального контролю. 

Соціальний контроль повинен спиратися на примус щодо виконання усіма соціальними 
суб’єктами загальноприйнятих або загальнообов’язкових норм поведінки. Соціальний контроль 
передбачає з'ясування точок відліку, яких може бути безліч – відповідності до інтересів соціальних 
суб’єктів. “Найкраще” – з позиції якого соціального суб’єкта? – це головне питання наведення 
порядку за допомогою соціального контролю в суспільстві. 

Людина є універсальним компонентом соціальних систем, вона неодмінно включена до кожної з 
них, починаючи із суспільства в цілому і завершуючи трудовим та навчальним колективом та 
сім’єю. Так як функціонування громадянського суспільства базується на принципах 
самоврядування, конкуренції, суспільної думки, що вільно формується, соціальний контроль в 
ньому здійснюють як держава, так і недержавні суб’єкти суспільних процесів (приватні фірми, 
політичні партії та рухи, церква, недержавні ЗМІ тощо).  

Громадянське суспільство прагне до того, щоб закрити всі канали формування поведінки, які не 
можна віднести до соціально конструктивних орієнтацій особи та держави. Громадянське 
суспільство передбачає реалізацію таких принципів: 

– люди повинні жити у самоврядних суспільствах і спільнотах, заснованих на верховенстві 
права; 
– найефективнішою економічною системою є вільний ринок; 
– досягнення рівня світової матеріальної та духовної культури мусять бути доступними для осіб; 
– створення умов для реалізації творчого потенціалу кожної людини. 
Перехід до ринку, скасувавши тотальну залежність підприємств, організацій, а також громадян 

від держави, актуалізував проблему соціального контролю. Закономірним наслідком руйнування 
традиційних структур і механізмів соціальної інтеграції є масове відчуження. 

Виокремлення контрольної влади в суспільстві необхідно розуміти умовно, адже публічна влада 
як певний стан суспільних відносин є наслідком здатності її інституції та, насамперед, держави 
приймати обов’язкові рішення і домагатися їх виконання – є явище інтегративного характеру. 
Соціальний контроль вбирає в себе всі вияви політичної волі народу як носія суверенітету та 
єдиного джерела влади в державі. Адже, як стверджує В.Авер’янов, поділяється “не сама влада, а 
механізм її здійснення”. Він структурується за функціональною та суб’єктною “інституційною” 
ознаками [4,30]. 

У випадку функціонального структурування соціального контролю роздільне здійснення влади 
(а не поділ влади) означає виділення основних функцій та впливу соціального контролю на стан 
суспільних відносин (контроль, нормотворення, правозастосування, правосуддя, прокурорський 
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нагляд тощо. Структурування соціального контролю за суб’єктною (інституційною) ознакою 
означає організаційний устрій суспільства, форму держави, сукупність різних інституцій, які 
наділяються відповідною компетенцією. Контрольна влада в суспільстві має багато ознак системи, 
зокрема таких, як єдиність джерела, єдність цільового призначення, функціональна 
самодостатність, ієрархічність внутрішньої організації, субординаційність взаємозв’язків між 
структурними ланками [5,334]. Можна стверджувати, що народ – це найвищий орган контрольної 
влади, а її інституції є формою вираження інтересів народу щодо соціального контролю. 

Перехід від командно-адміністративної системи управління та господарювання до ринкової 
економіки в Україні супроводжується переглядом ролі і місця держави в контролі соціальних 
процесів. Тенденцією стає домінування фінансового, в тому числі, податкового контролю над 
суспільними процесами. 

У більшості країн основними критеріями державного фінансового контролю діяльності 
підприємств і організацій різних форм власності є обов’язкове відрахування в державний бюджет 
належних сум та виконання урядових замовлень. Контроль держави за діяльністю приватних 
підприємств обмежується перевірками своєчасності і повноти відрахувань до бюджету податків та 
обов’язкових платежів, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання чинного 
законодавства з питань оплати праці, контроль за використанням бюджетних коштів. Що 
стосується України, то потреба в державному фінансовому контролі посилюється її складними 
соціально-економічними умовами. Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які 
здійснюються з використанням коштів, цінних паперів та інших видів розрахунків. Згідно з 
Конституцією України, контролюючими суб’єктами є громадяни України, Президент, Верховна 
Рада, Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади, Конституційний та інші суди, органи 
прокуратури, органи місцевого самоврядування, політичні і громадські організації, засоби 
інформації. Особливість їх полягає в тому, що зазначені суб’єкти виступають як ініціаторами, так і 
виконавцями контролю, до того ж не тільки в галузі фінансів. Застосування на практиці державного 
фінансового контролю у більшості країн світу забезпечують міністерства фінансів і парламентські, 
урядові та муніципальні контролюючі органи.  

В умовах розвинутого громадянського суспільства важливу роль відіграють також органи 
незалежного фінансового контролю (аудитори та аудиторські фірми). Останні події, що пов’язані з 
банкрутством корпорацій Enron і WorldCom, свідчать про неефективність фінансового контролю з 
боку аудиторських компаній. Тому подальші модернізаційні процеси в українському суспільстві 
обумовлюють вдосконалення форм державного і соціального контролю.  

Треба відзначити, що в умовах громадянського суспільства оподаткування є основним важелем 
контролю за соціально-економічними процесами, важливим інструментом мобілізації матеріальних 
засобів для досягнення державою виконання свого соціального призначення. Оподаткування 
забезпечує соціалізацію індивідів, регулювання, координацію та впорядкування соціальних 
відносин, ціннісних орієнтації та традицій, моделей. Факторами породження податкових проблем в 
сучасній Україні є відсутність адекватного сучасним соціальним реаліям регулювання податкових 
відносин, невирішення протиріч між інтересами індивіда і держави в податкових відносинах, 
відсутність нового Податкового кодексу, невизначеність державницької ідеології в сфері 
оподаткування. 

Низка об’єктивних факторів актуалізує проблему ефективності соціального контролю в Україні. 
Серед таких факторів, в першу чергу, слід виділити: 

– критичний стан навколишнього середовища (природи) внаслідок практично 
неконтрольованої антропогенної діяльності людини; 

– дестабілізуючий розвиток демографічних процесів у країні; 
– все більший рівень вичерпаності природних та енергетичних ресурсів при відсутності 

належної уваги до розвитку ресурсозберігаючих технологій, з одного боку, та значної 
нерівномірності їх споживання різними реґіонами країни – з іншого; 

– зростання кількості техногенних катастроф в різних галузях суспільного виробництва. 
Підставою для здійснення соціального контролю є інтереси окремих людей, з яких складаються 

інтереси суспільства та держави. При цьому держава розглядається як інструмент, за допомогою 
якого забезпечується найкращі умови для розвитку особи, суспільства і самої держави.  

За своєю спрямованістю національні інтереси зорієнтовані на забезпечення виживання та 
прогресивного розвитку особи, суспільства і держави. Тільки через призму їх реалізації можуть і 
повинні розглядатися всі проблеми функціонування соціального контролю. 

Треба зазначити, що основним вектором модернізації сучасного українського суспільства є 
перехід до стандартів, що означають: 
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 в економіці – впровадження товарно-грошових регуляторів виробництва, застосування 
наукоємних та інформаційних технологій, поширення принципів конкуренції і самоврядування для 
господарчих суб’єктів;  

в соціальній сфері – формування складної відкритої соціальної структури з необмеженою 
мобільністю населення, поділ функціональних ролей особи в суспільному виробництві, політиці, 
родині, періодична зміна еліт, посилення антипатерналізму і урбанізації, і уваги особи до змісту 
дозвіллєвої культури і якості культурних послуг; 

в політичній сфері – плюралістичну організацію влади, дотримання прав людини, розвиток 
політичних комунікацій, інтеграція широких мас населення країни в політичний процес, 
формування усвідомлених інтересів різних суспільних груп. 

Все вище зазначене веде до формування нової парадигми державного і суспільного контролю, 
організаційно-правові форми якого ще тільки окреслюються. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
Б.Я.Пугач 

Исследуя пути и логику познания природы, процесс генезиса, развития и преобразования 
фундаментальных фактов, теорий и методов науки, их место и роль в познании объективной 
действительности, история науки обогащает культуру мышления исследователя, способствует 
становлению теоретических оснований современной науки, постановке новых проблем как в 
области конкретных наук, так и философии науки. 

Investigating the ways and logic of knowledge of nature, the process of genesis, the development and 
transformation of the fundamental facts, theories and methods of science, their place and role in knowledge 
of the objective validity, the history of science enriches culture of thinking of the researcher, promotes the 
statement of theoretical bases of modern sciences, statement of new problems both in the field of concrete 
sciences and the philosophy of the science. 

 
В современном мире главным приоритетом развития общества является образование. Оно 

представляет собой фундамент новых открытий, достижений в познании мира. Именно в 
результате изобретательской деятельности человека с самого рождения общества появилась 
техника, а затем и наука. Сейчас происходит становление постнеклассической науки. Она 
интегрирует в себе достижения математизированного естествознания и эвристический потенциал 
культур Востока и Запада. Стремительно входит в жизнь биотехнология, началась компьютерная, 
информационная революция. С другой стороны, как предотвратить экологическую, 
энергетическую, демографическую катастрофы? 

Чтобы глубоко понять ситуацию, в которой человечество оказалось сегодня, необходимо 
осмыслить принципиальные, узловые моменты истории науки и техники. Здесь проявляется 
философский принцип: “Чтобы адекватно понять явление, нужно знать его генезис и историю 
развития”. Следует подчеркнуть, что в современном мире наука проникает во все сферы нашей 
жизни, нашего бытия. Наука – это многоаспектный, многогранный социальный феномен [1]. Это 
деятельность исследователей по формированию, получению нового знания. Наука – результат 
деятельности человека. Она представляет собой систему объективно-истинных знаний, 
выраженных в абстрактно-логической форме. Наука выступает как высшая, наиболее глубокая и 
полная форма познания. Раскрыть содержание понятия науки, ее эволюцию можно лишь на основе 
конкретного анализа самой науки, на базе широкой системы связей между наукой и обществом, 
наукой и культурой. Наука живет и развивается в тесном контакте с культурно-историческим 
целым. Наука – это есть явление культуры. Научное познание представляет собой один из аспектов 
культурного творчества, который оказывает влияние на характер культуры и развитие общества. 

Возникновение науки – сложный и многосторонний процесс. Он предполагает наличие и связь 
ряда факторов.  
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1.  Формирование науки невозможно без определенных предпосылок развития материальной и 
духовной культуры.  

2.  Возникновение науки как формы теоретического сознания явилось качественным 
изменением, революцией в развитии культуры.  

Анализ генезиса науки требует учета обеих сторон данного процесса. Следует обратить 
внимание на то, что наука всегда носит общественно-исторический характер. В целом она 
осуществляется обществом при определенных исторических условиях. В этом отношении 
интересными представляются рассуждения выдающегося мыслителя, философа, физика В. 
Гейзенберга. Он сравнивает современные представления атомной физики с античной философией, 
в частности атомистикой. В. Гейзенберг замечает: “Существует очень большое различие между 
современным естествознанием и греческой философией, и одно из важнейших состоит именно в 
эмпирическом основании современного естествознания”. И далее он заключает: “Возможность 
экспериментально доказать справедливость высказывания с очень большой точностью придает 
высказываниям современной физики больший вес, чем тот, которым обладали высказывания 
античной натурфилософии” [2]. 

Выдающиеся естествоиспытатели всегда подчеркивали эвристическое значение истории науки и 
ее изучения. Так, например, известный ученый В.И. Вернадский отмечает: “История науки является 
орудием достижения нового. Это ее значение всегда ей свойственно: научное изучение прошлого, в 
том числе научной мысли, всегда приводит к введению в человеческое сознание нового. Но в 
моменты перелома сознания человечества так, и только так, открываемое новое может являться 
огромной духовной ценностью в жизни человечества” [3]. Один из основателей современной 
физики Луи де Бройль также высказывает интересные мысли о важности исследования 
исторического процесса развития науки для современности и будущего. Он пишет: “История науки 
не может не интересовать ученых-естественников, ученый находит в ней многочисленные уроки, и, 
умудренный собственным опытом, он может лучше, чем кто-либо другой, истолковать со знанием 
дела эти уроки” [4]. Приведем еще высказывание английского физика, автора основополагающих 
работ по науковедению Джона Бернала о значении истории науки: “В науке, может быть, более, 
чем в другой сфере деятельности человека прогресс возможен и часто действительно имеет место 
без какого-либо знания истории; но такое знание (истории науки – Б.П.) обеспечивает воздействие 
на направление пути развития науки в будущем, и если хорошо усвоены уроки прошлого, прогресс 
в науке будет достигнут быстрее и надежнее” [5]. Можно привести еще и многие другие 
утверждения, которые подчеркивают эвристическую ценность изучения исторического наследия в 
развитии науки, их значение для глубокой оценки современного состояния наук и возможного 
будущего развития. Так, например, В.Гейзенберг считает, что для оценки современного положения 
в атомной физике необходимо осмыслить весь исторический ход развития атомистической 
гипотезы вообще [6]. Поль Ланжевен подчеркивает, что история науки показывает вред догматизма 
в науке [7]. История науки имеет также важное методическое, мировоззренческое значение. 
Нередко исторический путь сообщения знаний является наиболее эффективным. Это позволит дать 
правильное представление о том, как развивается наука в познании человеком природы, как 
возникли и рождались новые идеи, какие принципиальные трудности приходится решать ученому. 
Такой метод способствует формированию у студентов и аспирантов творческого подхода к 
решению вопросов, которые встретятся в будущем и их придется решать самостоятельно. 

Обратимся к вопросу о значении истории конкретных отраслей научного познания, например, 
физики. Изучение истории физики имеет огромное теоретическое значение. Дело в том, что физика 
перерабатывает и использует два вида информации: 1) о современных результатах научных 
исследований и 2) об истории развития физических знаний. Информация о новейших результатах 
физических исследований, их критический анализ имеют практическое значение в том смысле, что 
этот материал непосредственно способствует развертыванию дальнейшей исследовательской 
работы. Информация об историческом процессе развития физики и анализ фактов имеют важное 
теоретическое значение, так как создают основу для более глубокого понимания новых успехов, 
для предвидения путей дальнейшей эволюции физики. Значение истории физики иногда 
недооценивается, так как успехи современной физики грандиозны и впечатляющие. А конкретные 
результаты, добытые в минувшие века, представляются иногда относительно незначительными. 
Последнее обстоятельство не должно вводить нас в заблуждение. Теоретическое значение истории 
физики заключается в критическом анализе всего накопленного веками опыта исследований и 
формировании на этой базе правильной и глубокой концепции современной физики. В процессе 
исторического развития физической науки вырабатываются новые идеалы, нормы, требования. Так, 
в процессе становления квантовой механики, теории относительности складываются философские 
основания научного поиска, научная картина мира, методологические ориентиры (например, 
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принцип дополнительности, принцип симметрии, принцип преемственности, принцип 
неопределенности, принципы наблюдаемости и ненаблюдаемости и др.). История науки 
воспитывает любовь и уважение к науке, способствует выработке научного мировоззрения, 
нравственных человеческих качеств. Кроме непосредственно эвристической роли истории науки 
знание ее важно для более глубокого понимания основных принципов, утверждений, которыми 
оперирует наука. Вряд ли нужно доказывать, что только исторический подход к изучению таких 
понятий, как масса, сила, поле, вакуум, физическое пространство, время и др. способен дать 
адекватное представление об этих основных физических понятиях и величинах. 

Знание человека о мире, его закономерностях является результатом сложного, длительного, 
противоречивого процесса познания. Например, кристаллизация законов И. Ньютона потребовала 
несколько тысячелетий. Еще два с половиной столетия потребовались для того, чтобы понять, что 
законы Ньютона не универсальны и нуждаются в уточнении для тел, которые движутся с очень 
большими скоростями, и для объектов весьма малых размеров, т.е. элементарных частиц. 
Человечество проходит длительный и трудный путь от незнания к знанию, вырабатывая все более 
полное, совершенное, точное знание. Итак, наше знание исторично, а наука имеет свою историю. 
По существу, каждый исследователь должен хорошо знать о том, что сделано до него в изучаемом 
вопросе. Он обязан критически оценить результаты, полученные его предшественниками. Другими 
словами, он должен проделать работу историка. Осуществляется преемственность знания и 
передача накопленного знания. Без Евклида и Архимеда не было бы И. Ньютона, без И. Ньютона 
не было бы А. Эйнштейна и Н. Бора, без М. Фарадея не было бы Дж. Максвелла. Изучение 
процесса развития познания, его динамики и составляют задачу особой науки – истории науки. 
Основная задача науки – открыть законы изучаемой предметной области объективной 
действительности. Основная задача истории науки заключается в том, чтобы найти законы, 
управляющие развитием науки. 

На первый взгляд, может показаться, что таких законов не существует. Нельзя предвидеть 
появление И. Ньютона, Н. Лобачевского, М. Фарадея, нельзя управлять мышлением и творчеством 
ученого. Историю науки внешне можно представить как результат деятельности отдельных 
гениальных мыслителей. Совершенно очевидно, что наука – это продукт деятельности людей: 
творческой, познавательной. Но развитие науки происходит в определенных исторических 
условиях, играющих важную роль. Следует особо подчеркнуть, что возникновение и развитие 
науки обусловлено материальным производством. Экономические условия, способ общественного 
производства создают необходимую основу для всей жизни общества, в том числе для науки. 
Наука, являясь относительно самостоятельным социальным институтом, влияет на общественное 
производство, стимулирует и ускоряет развитие производительных сил. Наука сама становится 
производительной силой. Взаимосвязь науки и производства исторична и она развивается по мере 
их развития. Необходимо обратить внимание на то, что задача изучения закономерностей развития 
науки, в том числе физики, биологии, химии имеет вполне определенный смысл и большое научное 
значение. Поэтому изучение законов развития науки стало актуальной задачей и вызвало к жизни 
новую отрасль знания – науковедение. Оно изучает закономерности функционирования и развития 
науки, структуру и динамику научной деятельности, взаимодействие науки с другими сферами 
материальной и духовной жизни. Зародилось в 30-х годах XX века; в 60-х годах оформилось в 
самостоятельную отрасль исследования в СССР и США, и других странах. Развитию науки 
свойственны две такие закономерности. С одной стороны, на каждом историческом этапе наука 
суммирует в концентрированном виде свои достижения, и каждый результат науки входит 
неотъемлемой частью в ее общий фонд. Новые факты и открытия переосмысливаются и 
уточняются. С другой стороны, процесс развития науки затрагивает ее структуру. На каждом 
историческом этапе научное познание использует определенную совокупность познавательных 
форм – фундаментальных категорий и понятий, методов, принципов и схем объяснения. Например, 
для античного мышления основным способом получения знания выступает наблюдение. Наука 
Нового времени опирается на эксперимент. Современная наука характеризуется стремлением к 
целостному и многостороннему пониманию изучаемых объектов на основе экспериментально-
теоретической деятельности. 

Важной особенностью современной науки является накопление нового материала, который не 
поддается объяснению на основе существующих схем. Поэтому исследователи ведут поиск новых, 
интенсивных путей развития науки, что приводит к научным революциям, т.е. радикальной смене 
основных компонентов содержательной структуры науки, к выдвижению новых принципов, 
категорий и методов познания. Всю историю науки пронизывает сложное, диалектическое 
сочетание процессов дифференциации и интеграции. Освоение все новых областей реальности и 
углубление познания приводит к дифференциации науки, к возникновению новых областей знания. 
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Вместе с тем потребность в синтезе знания постоянно находит выражение в тенденции к 
интеграции науки. Важные интегрирующие функции по отношению к отдельным отраслям науки 
выполняют философия, а также такие научные дисциплины, как математика, логика, кибернетика. 
Они способствуют выработке, применению наукой системы методов. Науку можно подразделить 
на три большие группы (подсистемы): 1. Естественные. 2. Технические. 3. Гуманитарные. Они 
различаются по своему предмету и методам познания. В последнее время интенсивно развиваются 
междисциплинарные и комплексные исследования. Примером этого является изучение проблем 
экологии, охраны природы. Оно находится на пересечении, перекрестке технических наук, наук о 
Земле, медицины, экономики, математики и др. Такого рода проблемы, которые возникают в связи 
с решением крупных хозяйственных и социальных задач, типичны для современной науки. По 
своей направленности, по непосредственному отношению к практике принято выделять: 
фундаментальные и прикладные науки. Фундаментальная наука изучает тот круг явлений и 
объектов природы, мышления, общества, для которого основные, наиболее существенные 
закономерности еще не познаны, т.е. еще не известны. Фундаментальная наука развивается 
безотносительно к практическим потребностям человека, главным образом на основе собственной 
внутренней логики. Фундаментальные структуры и законы изучаются в их “чистом” виде. 
Движущими факторами развития фундаментальной науки являются такие качества человека: 
потребность познать, осмыслить окружающий мир, проникнуть в его тайны; любознательность; 
интерес к тому, что происходит вокруг человека и в нем самом. Основополагающие результаты, 
полученные в области фундаментальных наук, являются высшим достижением творческой мысли, 
итогом усилий многих поколений ученых всего мира. Эти результаты становятся бесценными, они 
являются достоянием всего человечества, мировой культуры. Возникает такой вопрос: кто и как 
может определить социальную значимость и стоимость фундаментальных открытий в области 
генетики, электромагнетизма, создании физики микромира или теории относительности? 
Рассказывают, что однажды кто-то из посетителей лаборатории спросил у М. Фарадея: “Какую 
пользу можно извлечь из продуцирования электрического тока в проводнике?”. Ученый ответил 
так: “Какая польза может быть от новорожденного младенца? Он вырастет и станет взрослым 
человеком”. Позднее в лаборатории Фарадея побывал Гладстон, бывший тогда министром 
финансов Великобритании; он задал тот же вопрос, на который М. Фарадей ответил: “Вскоре, сэр, 
вы будете облагать это налогом”. 

Открываемые фундаментальной наукой законы природы носят предельно общий, 
универсальный характер. В фундаментальных исследованиях создаются теории, которые 
оказывают влияние на научную картину мира. Последняя развивается и уточняется в процессе 
развития науки. Такие теории раскрывают существенные характеристики, параметры, свойства, 
особенности, состояния природного мира. Примерами такого рода теорий могут служить: 
ньютоновская механика, классическая электродинамика, квантовая механика, теория 
относительности, современная генетика и ряд других. Фундаментальные теории ориентируют 
исследования в прикладных отраслях знания. Фундаментальная наука создает теоретическую 
основу для возникновения, развития и функционирования прикладных наук. Фундаментальные 
научные исследования вызывают появление новых научных направлений, определяют 
перспективы развития науки. В современной науке понятие фундаментальности научных 
исследований расширяется. Так, современный этап научно-технического прогресса связан с 
развитием высокоэффективных технологий (микроэлектроника, информатика, биотехнология, 
компьютерная техника и т.п.), которые, сохраняя свою прикладную направленность, приобретают 
фундаментальный характер. 

Подчеркнем, что достижения в области фундаментальных наук являются важной 
характеристикой в системе научных взглядов на мир, они играют заметную роль в формировании 
научного мировоззрения, оказывают большое влияние на мышление человека. Принято считать, 
что уровень развития фундаментальных наук в той или иной стране определяет ее научно-
технический, интеллектуальный потенциал, культурный уровень этой страны. Так, например, в 
высокоразвитых капиталистических странах (США, Япония, Франция) затраты на одного научного 
работника составляют 130-140 тыс. долларов в год, а в странах СНГ – менее 1 тыс. долларов. 

Какие общие закономерности развития науки? Они обусловлены социально-экономической 
ролью науки в общественной жизни, ее связью с производством и техникой, связью с философией. 
Закономерности развития науки определяются предметом исследования и свойствами 
человеческого познания, внутренней логикой развития науки. При этом исследуются вопросы о 
закономерностях научных революций, о соотношении теории и эксперимента, об эвристической 
роли моделей, математики и т.д. К закономерностям развития науки относятся также особенности 
индивидуального творчества ученого, вопросы организации науки и научной информации. 



Ф І Л О С О Ф І Я  О С В І Т И  
 

Постметодика №7-8 (45-46), 2002 39

Развитие науки, в особенности естествознания осуществляется по своим законам. Выделим 
некоторые из них: 

1. Относительная самостоятельность – это способность науки формироваться по своим 
собственным законам. Например, открытия дифракции, интерференции, поляризации, дисперсии 
света, создание неевклидовых геометрий, периодической системы элементов, теории 
относительности не были порождены запросами практики, жизни. Относительная 
самостоятельность включает в себя внутреннюю логику развития, потребность в систематизации 
знаний, дискуссию мнений. 

С другой стороны, наука приобретает все большую относительную самостоятельность. Имеется 
в виду, что за последнее время появляется больше научных исследований, в том числе и 
физических, пока не связанных с техникой (исследования в области “чистой” науки). Результаты 
этих исследований получают практическое применение позднее. В качестве примера можно 
привести создание специальной теории относительности. Только через 40 лет она получает 
техническое применение в связи с практическим использованием ядерной энергии. Итак, 
одновременно усиливается относительная самостоятельность науки (создание теорий, не имеющих 
практического применения) и укрепляется ее связь с практикой, техникой, производством. 
Неполнота, несовершенство знаний приводят к тому, что один и тот же ряд наблюдаемых фактов 
ученые как бы видят в разных ракурсах. Так, попытка объяснить одни и те же экспериментальные 
факты в области микромира ведут к тому, что Э. Шредингер создает волновую механику, а В. 
Гейзенберг – матричную механику. Это были различные аспекты объяснения микромира. Потом 
две механики слились в одну – квантовую. 

2. Критическое отношение исследователей к результатам научного познания. Всестороннее 
испытание теоретических построений является одним из существенных генераторов нового знания. 

3. Взаимодействие наук служит важным импульсом совершенствования как каждой отдельной 
области знания, так и науки в целом, а также в их стремлении к единству научного знания. 

4. Процесс математизации научных дисциплин. И. Кант с гениальной прозорливостью 
предсказал: наука тогда достигнет совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой. 
Математика проникает в историю, социологию, психологию, биологию, генетику, лингвистику и 
т.д. Она является эффективным способом объяснения свойств, характеристик, параметров, 
процессов объективной действительности и становится новым средством познания, способом 
научных открытий. Философско-математические гипотезы, дискурсы позволяют познать наиболее 
тонкие, сложные, транснаблюдаемые структуры, состояния, особенности природного мира 
(абсолютный нуль температуры, фундаментальная длина, квант действия h=6,626⋅10-34Дж.⋅с.). 
Физика широко использует аппарат математики. Это язык, на котором записываются физические 
законы. Они представляют собой фундаментальные соотношения между физически измеримыми 
величинами. 

5. Дифференциация и интеграция наук. Это два противоположных потока современной науки. 
Дифференциация – превращение отдельных ветвей науки в самостоятельные отрасли. Интеграция- 
возникновение, развитие наук на стыке, границе: генная инженерия, молекулярная биология, 
биогеохимия. Физические методы исследования приобретают решающее значение в естественных 
науках. На стыке их с физикой возникло множество смежных дисциплин: астрофизика, биофизика, 
химическая физика, квантовая химия, математическая физика, лазерная медицина и ряд других. 

6. Повышение степени точности знания, точности познавательных средств исследований и 
техники измерений; выражение результатов познания в систематизированной форме, 
представленной в терминах физически измеримых величин. Это и закономерность и, вместе с тем, 
обязательное требование ко всем наукам, независимо от того, что выступает предметом их 
изучения. Настоящее требование вытекает из положения, согласно которому сущность явлений 
материального мира, схватываемая законами природы, представляет утверждение того, что 
некоторая величина является инвариантом относительно определенного класса явлений 
объективной действительности. 

7. Противоречия в науке: между исторической ограниченностью знаний и неограниченностью 
творческих возможностей науки, эмпирическим и теоретическим, новыми фундаментальными 
фактами и существующей теорией, новой и старой теориями, конкурирующими гипотезами, 
теориями – например, “противоречия встречи” корпускулярной и волновой теорий света и др. 

8. Научные революции – фундаментальные преобразования, коренная перестройка 
теоретических представлений, принципов, идеалов, методов исследования. Это такой этап развития 
науки, который связан с “перестройкой исследовательских стратегий, задаваемых основаниями 
науки” [8]. Выдающийся мыслитель, представитель современной философии В.С. Степин обращает 
внимание на возможность выделения разного типа революций: “а) как революция, связанная с 
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трансформацией специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм 
исследования; б) как революция, в период которой вместе с картиной мира радикально меняются 
идеалы и нормы науки, а также ее философские основания” (Там же). Примером первой ситуации 
может служить переход от механической к электродинамической картине мира, примером второй – 
история квантово-релятивистской механики.  

Возникает вопрос о связи науки, в особенности физики и философии. Между этими науками 
всегда существовала тесная взаимосвязь. Философия опирается на достижения естественных наук. 
Такие фундаментальные понятия философии, как материя, движение, пространство, время 
развивались одновременно с эволюцией соответствующих физических представлений. С другой 
стороны, конкретные науки базируются на философских принципах и представлениях. Наука не 
может развиваться, не опираясь на решение проблемы “Человек-Мир”, на представления о 
соотношении мышления и бытия, на проблему о границах и возможностях познания, методах 
познания. 

В чем проявлялось влияние естественных наук на развитие философии? Отметим, что связь 
между философией и физикой изменялась. В древности физики, как определенной 
экспериментальной науки не существовало. Знания о физических явлениях объединялись в рамках 
натурфилософии. Так, например, атомистическая гипотеза Демокрита предвосхитила не только 
современное учение об атомном строении материи, но и теории дискретного пространства. 
Представления Демокрита сыграли важную эвристическую роль в развитии философии и науки. 

Одновременно с формированием естественных наук (XVII-XVIII вв.) происходит становление 
новой философии. Она исследует различные аспекты глобальной проблемы “Человек-Мир”, общих 
законов бытия и познания. Но философия еще пытается решать и такие вопросы, как вопрос о 
природе материи, ее структуре, о физических свойствах пространства и времени, т.е. вопросы, 
которые сейчас являются предметом изучения конкретных наук. 

Философия формирует, вырабатывает некоторые общие идеи, которые при их конкретизации 
могут стать ориентирами в развитии физики. Такими являются представления об атомистическом 
строении вещества, идея сохранения материи и движения. Идея В.И. Ленина, выраженная в 
принципе неисчерпаемости электрона, играет эвристическую роль в развитии современной физики. 

В основе философии Пифагора и его школы находится положение о числе. Числа составляют 
сущность вещей, а вся Вселенная – это гармония чисел. В этом учении впервые в истории 
человеческой мысли высказывается идея о существовании количественных закономерностей в 
природе. 

Известный представитель немецкой классической философии Ф.В. Шеллинг высказал 
рациональную идею о единстве электрических, магнитных и химических явлений. Руководствуясь 
этой идеей, датский физик Х.К. Эрстед настойчиво искал связь между электрическими и 
магнитными явлениями. Он сделал важное открытие – обнаружил действие электрического тока на 
магнитную стрелку. 

Если предельно кратко выразить суть принципов философского анализа естествознания, то они 
предполагают диалектическое единство и различие естественных наук и философии. Их единство 
состоит в том, что они изучают единый и многообразный объективный мир. Каждая естественная 
наука имеет своим предметом определенную область природы, специфические связи и 
закономерности. Философия же открывает общее в явлениях, закономерности и связи, 
свойственные различным системам и структурам объективной действительности. 

Философия не создает теории физической реальности, а делает теоретико-познавательные 
выводы из новых данных физики, обогащает, развивает общую теорию и логику познания. 
Философия и физика дополняют друг друга. Отождествление философского и физического знания, 
непонимание различий между ними приводило к возрождению натурфилософского подхода к 
познанию и некомпетентному вмешательству некоторых философов в решение физических 
проблем. 

Наука XX века с особенной ясностью обнаруживает свои устойчивые, прочные связи с 
философией. “В наше время, – пишет А. Эйнштейн, – физик вынужден заниматься философскими 
проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих 
поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной науки” [9]. Широкие 
исследования проблем методологии и философии науки создают объективную возможность 
раскрытия связей философии и научного познания. Современная наука не может обойтись без 
обращения к философии, ее основным принципам, гипотезам, положениям. Философия 
осуществляет исследование общих характеристик, параметров мира и методов проникновения в его 
сущность. Она может претендовать на эту роль лишь в той степени, в какой сама является 
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продуктом рационального, систематического, научного осмысления и обобщения истории науки и 
техники, всего опыта, освоения человеком материального мира. 

Под влиянием достижений физики обогащается учение о материи. Взаимопревращаемость 
элементарных частиц, познание законов симметрии, исследования физического вакуума 
свидетельствуют об удивительном динамизме микропроцессов, их неисчерпаемости. 

Философское положение о взаимосвязи материи, пространства, времени, движения получает 
конкретное естественнонаучное подтверждение в теории относительности. В то же время сами эти 
философские понятия наполняются новым содержанием. 

Поистине велики достижения физики в области изучения элементарных частиц, их свойств и 
взаимодействий. Но это лишь этап исследований, потому что взаимосвязи и возможности 
различных комбинаций частиц бесконечны. Одно дело, когда их свойства проявляются в 
ускорителе, другое – в металлическом сплаве, совсем особые качества их проявляются в живой 
клетке, а тем более в целостном организме. Легче свести многообразие мира к простейшим 
составляющим, но гораздо труднее понять причины и источники этого многообразия вещей и 
явлений, совершить восхождение от простого к сложному, раскрыть закономерности 
формирования из элементарных частиц бесконечного множества качественно своеобразных 
структур. В этом отношении далеко не исчерпана роль физики, в том числе физики элементарных 
частиц [10], [11], [12] , [13]. 

В арсенал современной науки прочно входит идея эволюции на всех уровнях развития 
Вселенной как целостности. Однако, многие характеристики эволюционных процессов во 
Вселенной пока еще не прояснились в достаточной мере. Например, многие астрономы считают, 
что галактики, звезды, планеты образуются из рассеянного вещества путем его уплотнения, тогда 
как по мнению других эволюционные процессы развертываются в противоположном направлении 
– от плотного или сверхплотного состояния к менее плотному. 

Ясно, что вопрос о природе вещества, из которого сформировались космические системы, и о 
механизмах этих процессов – естественнонаучный, астрономический, астрофизический вопрос. Он 
будет решен на основе анализа наблюдательных данных, на основе выбора одной из 
конкурирующих в астрономии эволюционных концепций. 

Но проблема имеет и философский аспект. Для философии представляет большой интерес, 
какова общая направленность процессов космической эволюции: совершается ли она всегда только 
в одном каком-то направлении или во Вселенной имеет место диалектическое взаимодействие 
противоположных направлений эволюционного процесса? 

Характерная особенность научно-технического прогресса – это усиление взаимосвязей между 
наукой, техникой и производством, а также между фундаментальными и прикладными 
исследованиями. Эти взаимосвязи становятся все более многообразными и интенсивными, влияют 
на развитие и производства, и науки. Особенности современного производства, потребности 
социального прогресса выдвигают необходимость интеграции достижений гуманитарных, 
естественных и технических наук. 

Прослеживая историю развития науки, необходимо различать периоды эволюционного развития 
и периоды революционных изменений. В эволюционный период определенные области науки 
развиваются относительно спокойно. По выражению современного историка науки Томаса Куна 
(США), большинство ученых находится под влиянием общей научной атмосферы или 
определенной парадигмы. В науке сложились основные принципы. Они начинают приобретать все 
более совершенный, логически стройный вид. Эти принципы распространяются на различные 
конкретные вопросы. Затем проходит время, и период эволюционного развития науки завершается; 
начинается период революционных преобразований. Формируется новая парадигма, и снова 
продолжается эволюционный период развития науки. Период революционных изменений в науке 
Т. Кун связывает с такими именами, как Н. Коперник, И. Ньютон, А. Лавуазье, А. Эйнштейн [14]. 

Известный российский философ, специалист в области теории познания, философии и 
методологии науки, философии культуры, истории науки В.С. Степин в своих глубоких 
размышлениях в труде “Теоретическое знание” (М., 2000), который с полным правом можно 
назвать “Библией техногенной цивилизации”, особое внимание обращает на проблему 
потенциальных историй науки. Он приходит к такому фундаментальному выводу: “Развитие науки 
осуществляется как превращение возможности в действительность, и не все возможности 
реализуются в ее истории. При прогнозировании таких процессов всегда строят дерево 
возможностей, учитывают различные варианты и направления развития. Представления о жестко 
детерминированном развитии науки возникают только при ретроспективном рассмотрении, когда 
мы анализируем историю, уже зная конечный результат, и восстанавливаем логику движения идей, 
приводящих к этому результату. Но были возможны и такие направления, которые могли бы 
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реализоваться при других поворотах исторического развития цивилизации, но они оказались 
“закрытыми” в уже осуществившейся реальной истории науки. 

В эпоху научных революций, когда осуществляется перестройка оснований науки, культура как 
бы отбирает из нескольких потенциально возможных линий будущей истории науки те, которые 
наилучшим образом соответствуют фундаментальным ценностям и мировоззренческим 
структурам, доминирующим в данной культуре” [15]. 

Подведем некоторые итоги. Можно выделить такие аспекты роли и значения истории науки. Во-
первых, она стимулирует изыскания в различных сферах природного и социального мира; во-
вторых, содержит широкую, развернутую панораму динамики развития знания; в-третьих, 
аккумулирует информацию о путях достижения знания, формах, способах освоения различных 
объектов; в-четвертых, обращает внимание исследователей на неперспективные и тупиковые 
ситуации в развитии науки и тем самым предостерегает от возможности появления таких идей и 
гипотез, которые могут привести науку к заблуждениям и ошибкам. 

История науки и техники выступает в качестве важнейшего средства открытия закономерностей 
развития науки, идеалов и норм, объективной логики ее развития. 
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СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ 

В.Н.Александров, Г.И.Александрова, В.В.Гудзь 
Авторы статьи уделяют внимание изучению основных характеристик человека как личности с 
такими неотъемлемыми чертами, как самосознание и ценностные ориентации. В статье показано 
соотношение индивидуального и социального в человеке, подчеркивается, что целостный человек 
есть неразрывное единство его индивидуальности и социальности. 

The authors of the article study basic characteristics of a man as a personality, with such integral features, 
as self-consciousness and vital orientations. The ratio individual / social in the man is shown, and the 
integrity of individual and social in the man is emphasized. 

 
В современную эпоху образование стало одним из важнейших элементов социальной 

инфраструктуры развитых государств мира. В эпоху перехода к постиндустриальному обществу в 
развитых странах процесс образования непосредственно связан с потребностями современного 
этапа научно-технической революции. Широкое использование электроники, робототехники, 
биотехнологии, компьютеров меняет характер труда и место человека в производственном 
процессе, модифицирует социальную структуру современных обществ, образ жизни и психологию 
людей. 

Структурные сдвиги в народном хозяйстве приводят к глубоким изменениям профессионально-
квалификационного состава самодеятельного населения. Интеллектуальные профессии становятся 
массовыми. Меняется содержание самого понятия квалифицированный рабочий. Высокая 
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квалификация рабочего предполагает овладение значительным кругом общекультурных и 
профессионально-психических знаний. На новейших предприятиях США и Западной Европы стали 
отказываться от терминов рабочий и служащий, а каждого участника производства именуют новым 
термином – технологически ориентированный сотрудник. Международный опыт свидетельствует, 
что научно-технический прогресс движется не количеством работников, а качеством их 
профессиональной подготовки и общеобразовательных знаний. 

От субъективного фактора, от воли и сознания людей непосредственно зависит претворение в 
жизнь объективных социальных закономерностей. Значение образования тут очевидно. Поэтому 
увеличивается социальный спрос на полноценное образование. Для значительных слоев населения 
раз-витых стран характерны не только высокие экономические стандарты, но и более высокий 
уровень социальных притязаний. Широкие слои молодежи рассматривают получение 
полноценного образования как необходимое условие достижения желаемого социального статуса. 

В изучении человека как личности особо выделяется статус личности, т.е. её положение в 
обществе (экономическое, политическое, правовое и т.д.), социальные функции, осуществляемые 
личностью в социальных институтах и организациях в зависимости от этого положения в форме 
различных ролей; мотивация её поведения и деятельности в зависимости от целей и ценностей, 
образующих её внутренний мир; мировоззрение и вся совокупность отношений личности к 
окружающему миру.  

В обществе статус становится устойчивой характеристикой члена общества, формирует 
стереотипы восприятия людьми той или иной социальной позиции, создает систему ожиданий в 
отношении поведения, образа жизни и мотивов действий носителей статусов. Понятие социального 
статуса включает атрибутивные (в смысле принадлежности к коллективу, классу, социальной 
группе), функциональные, оценочные (социальный престиж) и нормативные признаки. Это 
понятие объединяет в себе функциональную и оценочную стороны, показывает то, что личность 
может делать, что она делает, каковы результаты её действий и как они оцениваются другими 
людьми, обществом. 

Все эти состояния и структурные особенности человека как личности рассматриваются в 
развитии, в процессе жизненного пути, на котором выделяются моменты старта и финиша 
основной деятельности в обществе, этапы творческой эволюции личности, периоды подъема и 
упадка, главнейшие события личной жизни и деятельности, тесно переплетённые с важнейшими 
событиями эпохи и общественного развития страны.  

В настоящее время складывается сложно разветвлённая система теоретического и 
практического человекознания, значение которого для будущности человечества не менее велико, 
чем значение фундаментальных наук о природе, с которыми связано овладение силами природы, её 
энергетическими и пищевыми ресурсами, освоение космоса и т.д. 

Выдвижение проблемы человека в качестве общей для всей современной науки коренным 
образом изменяет положение психологии в системе наук, поскольку именно психология становится 
орудием связи между всеми областями познания человека, средством объединения различных 
разделов естествознания и общественных наук в новом синтетическом человекознании. Однако 
интеграция этих наук, сочетающаяся с дальнейшим развитием их специализации, определяется 
прежде всего прогрессом философского учения о человеке. Есть основания полагать, что основная 
проблема Homo sapiens в строго научном плане есть результат прогресса многих областей 
естествознания, общественно-исторических наук и философии. 

Проблемы человека и личности занимают в системе современного социологического знания 
одно из центральных мест. Разумеется, у социологов нет монополии на изучение и интерпретацию 
данных проблем. Выдающийся отечественный психолог, основатель Санкт-Петербургской школы 
психологов Б.Г. Ананьев считал, что проблема человека носит, по сути дела, общенаучный 
характер. Но к человеку обращаются не только науки, но и религия, художественная литература, 
искусство. 

Философия больше оперирует емким понятием “человек”, которое включает и его 
биологическую, и ментальную, и культурную природу. Она исследует смысл жизни, сущность 
человека, общие закономерности его развития как биологического и социального существа, его 
цели, идеалы и пути их достижения. В последнее время внимание многих философов 
концентрируется на социальной антропологии, затрагивающей ряд общих с социологией вопросов. 

Так, социальная антропология, отнюдь не претендуя на отражение тотальной целостности 
человека, нацелена на раскрытие своего видения связи внутреннего духовного мира человека с его 
внешним миром объективных социальных отношений, институтов, процессов. 
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Познавательная задача социальной антропологии сводится, как правило, к изучению тех или 
иных этнокультурных систем, определяющих сущность и поведение человека. В словаре, 
посвященном современной западной социологии, дается такое определение соответствующего 
термина. “Социальная антропология – раздел социологии, объектом которого являются 
примитивные и традиционные общественные системы” [3,22].  

Ещё одно определение. “Социальная антропология – отрасль этнографической науки, которая 
исследует социальные институты и отношения в докапиталистических формациях” [2,323]. 

Объект и предмет антропологии социальной сравним с объектом и предметной областью 
социологии. На ранних этапах развития социальной антропологии в качестве объекта её 
исследования выделялось первобытное или “примитивное” общество, а предметная область 
охватывала его социальную организацию, социальные отношения, межгрупповые взаимодействия, 
проблемы социализации и т.д. 

В современных условиях о существовании традиционных или, более того, примитивных 
обществ говорить едва ли возможно. Объектом исследования социальной антропологии выступает 
современное общество, которое может быть представлено как исторически сложно 
структурированное, с разветвлённой системой социальных связей, с подвижными и взаимно 
проникающими культурными системами. 

Структура социального мира, выявляемая социологией, не есть собственный предмет 
социальной антропологии, но достижения социологии важны для социальной антропологии, ибо с 
их помощью раскрывается процесс воплощения внешних, объективных форм социальности в те 
или иные качества или черты внутреннего духовного мира человека. 

Общественные явления, относящиеся к социальным институтам и структурам, должен изучать 
целый комплекс наук. В США это делает социология, включающая изучение социальных 
институтов (политическая социология, социология права, социология науки, социология 
медицины), социальных групп и личности (личность в социальной структуре, исследование 
согласия, малые группы и групповая деятельность), социальной демографии и социальной 
структуры (социология города, социология деревни, этносоциология) и прикладная социология 
(социология массовых коммуникаций, криминология и т.д.) 

Социальная антропология в отличие от социологии, которая рассматривает человека как 
“сгусток” (ансамбль) общественных отношений, делает акцент на его социально значимые качества 
(физические, нравственные, психические, творческие, интеллектуальные) и на возможность их 
реализации в тех или иных социальных условиях. 

Социология и социальная антропология не совпадают по предмету, по методам его изучения, но 
взаимно дополняют друг друга. Специальным предметом социологии является социум и 
закономерности его функционирования. Специальным же предметом социальной антропологии 
является человек как потенциальный и реальный субъект общества. Предметом внимания 
социальной антропологии при этом выступает вся сложная структура духовного мира человека, его 
самообусловленность. Один из крупнейших русских философов ХХ в. А.Ф. Лосев справедливо 
писал, что человек – вечная проблема, которая вечно решается, но никогда не будет решена 
окончательно. 

Все люди обладают определёнными общими биологическими и социальными чертами. В то же 
время каждый человек имеет свои, только ему присущие особенности, свою биографию, 
профессию, свои отношения с обществом. Если рассматривать общие характеристики человека, 
связанные с социальной сферой его жизнедеятельности и соотнести их с его индивидуальными 
особенностями, то мы получаем особенное, т.е. личность. 

В процессе воспитания как направленного воздействия общества на развития человека 
формируется личность, сущностью которой, по классическому определению Маркса, является 
совокупность общественных отношений. В новейшей научной литературе исключительное 
внимание уделяется исследованию процесса “социализации индивида”, понимаемого как 
становление личности. Признание общественной природы этого процесса и исторического 
характера существования личности объединяет самые противоположные направления философии, 
социологии, психологии. 

Личность, таким образом, – это устойчивая система социально значимых свойств, качеств и 
черт, приобретаемых индивидом в определённом обществе под влиянием культуры, конкретных 
социальных общностей и групп, в жизнедеятельность которых он включен. Неотъемлемыми 
чертами личности являются самосознание, ценностные ориентации, известная автономия по 
отношению к обществу. 
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 Автономность личности высоко ценили известные философы. И. Кант, например, имел в виду 
под этим качеством способность благодаря определенным жизненным принципам быть 
“господином себе самому”. П. Тейар де Шарден в книге “Феномен человека” писал: “Вершина нас 
самих, венец на-шей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность, а эту 
последнюю мы можем найти,… лишь объединяясь между собой”[6,207-208]. 

Как уже отмечалось выше, предметом внимания социальной антропологии является внутренний 
духовный мир человека, его структура и функции, свобода, ответственность. Э. Фромм в книге 
“Человек для себя” писал: “Под личностью я понимаю целостность врождённых и приобретённых 
психических свойств, характеризующих индивида и делающих его уникальным” [5,53]. 

Этот подход сближает понятия “личность” и “индивидуальность”. Действительно, между ними 
есть сходство, но есть и существенные различия. 

Индивидуальность формируется не только содержанием человеческой деятельности, но и её 
формами, способами и методами. Три направления, по которым осуществляется связь индивида со 
средой – работа, дружба, любовь. Работа создает удовлетворение и чувство личной значимости в 
той степени, в которой они полезны другим. Дружба – выражение нашей принадлежности к 
человечеству и необходимости взаимодействовать с другими людьми. Любовь – 
гетеросексуальный союз ума и тела, величайшая кооперация мужчин и женщин, основа процесса 
воспроизводства (физического и социального) человеческого рода. 

Какие же факторы определяют развитие индивидуализации человека в общих рамках процесса 
антропосоциогенеза? Во-первых, это естественно-биологические: природные условия, естественный 
отбор, выживание наиболее приспособленных, мутации, прямохождение, развитие мозга и нервной 
системы. Во-вторых, социальные факторы: труд и его общественное разделение, общение, язык, 
культура, семья, социальная дифференциация, воспитание, образование, религия и т.п.  

На Западе категория индивидуальности тесно связана с пониманием достоинства человека как 
личности. В современной культуре Запада считается, что достоинством обладает каждая личность в 
силу того, что, как представитель человеческого рода, она наделена разумом и свободой воли. 
Такое понимание достоинства личности является основой для существования таких институтов 
социальной жизни на Западе, как гражданское общество и права человека. Таким образом, 
представление о личности как индивидуальности стало моральным постулатом для признания 
обществом права каждого человека развивать себя как автономную личность. Следовательно, 
индивидуальность – это такая личность, которая способна сама определять цели своей 
деятельности, осуществлять выбор средств для достижения своих целей. 

Именно признание такой индивидуальности способствует тому, что на Западе индивидуализм 
интерпретируется как абсолютно позитивное явление. 

В русской культуре определение личности вытекает из понимания человека как частичного 
элемента общества, и в характеристике личности используются главным образом социальные 
критерии, такие, как классовые, этнические, профессиональные, общинные и т.д. 

Такое понимание ориентирует на выявление тех характеристик личности, которые индивидуум 
обретает через включение в общественную систему. С точки зрения макросоциологии, для которой 
важнее целое, а не части, и интереснее групповое взаимодействие, а не межчеловеческое, личность 
является продуктом общества. Этих взглядов в целом придерживались такие крупные 
исследователи, как Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т.Парсонс, ставившие во главу угла проблему 
социализации. Социализация индивидуума рассматривается как определённым образом 
организованное взаимодействие индивидуумов, как некоторое исполнение им социальных функций 
(”исполнение ролей”) на основе социальных статусов. 

Социализация как освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил поведения) связана не 
только с развитием личности, но и является также функциональной предпосылкой для каждого 
общества, для культурного и социального воспроизводства. Социальное воспроизводство (social 
reproduction) включает биологическое воспроизводство и социализацию, посредством которого 
общество воспроизводит свои социальные учреждения и социальную структуру.  

Иногда полагают, что значение социализации ограничивается обучением детей, подготовкой к 
взрослой жизни, усвоением элементарных правил общественной жизни. На самом деле значение 
термина более широкое. Школьное, университетское обучение может продолжаться десять, пять 
лет. Молодой человек может обучаться всего два месяца и получить сертификат, удостоверяющий 
его квалификацию в определённой области знаний. Но никакая школа и никакой учитель не могут 
научить человека быть хорошей женой, деловым партнёром, писателем, профессионалом своего 
дела. Этому приходится обучаться всю свою жизнь и не в лабораториях, а в реальных условиях. 
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Каждая социальная роль, включающая множество культурных норм, правил и стереотипов 
поведения связана с другими ролями, и всё это надо осваивать. К социализации более применим 
термин “освоение” нежели “обучение”.  

Сказанное вплотную подводит нас к необходимости выработки позиции относительно 
соотношения индивидуального и социального в человеке. Ни индивидуальность, ни социальность 
человека не могут быть адекватно поняты вне рамок человеческой целостности, порознь друг от 
друга. Целостный человек есть неразрывное единство его индивидуальности и социальности.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БИОСОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАЦИЙ 
Д.И.Дубровский  

В сообщении рассматриваются проблемы биосоциальных детерминаций. Показана система 
корреляции между социальной и биологической самоорганизацией. 

In the article the problems of biosocial determinations are considered. The system of correlation between 
social and biological self-organizing is shown. 

 
Социальная самоорганизация выросла из биологической самоорганизации и в каком-то смысле 

паразитирует на ней. Первая насчитывает несколько десятков тысячелетий, вторая миллиарды лет. 
Биологическая эволюция в течение столь длительного периода отработала чрезвычайно 
эффективные механизмы самоорганизации, на фоне которых способы социальной самоорганизации 
выглядят весьма несовершенными и ненадежными, более того внушающими сейчас тревогу за 
судьбы земной цивилизации, ибо вместо того, чтобы скромно и прилежно учиться у биологической 
самоорганизации, она подрывает, ухудшает свою жизненную основу, в том числе свой собственный 
базисный элемент человека. Одним из проявлений этой парадоксальной ситуации как раз и может 
служить недооценка роли указанной выше специфической линии детерминации, недостаточное 
внимание к биологическим аспектам природы человека.  

Под “природой человека” обычно имеют в виду комплекс устойчивых свойств социального 
индивида, инвариантных по отношению к различным историческим эпохам, этносам, 
общественным и государственным устройствам, что указывает на их детерминированность 
биологической организацией (т. е. генетическими факторами). Они формируются и варьируются 
под влиянием внешних условий, особенно на ранних стадиях онтогенеза с непременным участием 
генетических факторов. 

Взятые по отдельности и в комплексе, эти свойства касаются потребностей, способностей, 
склонностей, особенностей коммуникации, саморегуляции, форм поведения и деятельности 
человека. 

Важно отметить, что свойства, связанные с понятием природы человека, которые 
демонстрируют выраженную биологическую детерминацию, чаще всего рассматриваются в двух 
планах: 1) как присущие множеству людей; здесь они берутся в общем виде (к примеру, та же 
эгоистичность и, добавим, ненасыщаемость в потреблении, в обладании вещами, деньгами, 
людьми, властью и т.п.) и 2) как присущие данной неповторимой личности; здесь они 
индивидуализируются с учетом их степени проявления и взаимосвязи, выступают в виде качеств, 
приписываемых лишь индивидуальному субъекту (темперамент, характер, способности и др.). (См. 
об этом: И.П.Аносов, Д.И.Дубровский, С.В.Кулешов. Человек в антропологическом измерении. М., 
2002). 

Имеются базовые антропологические факторы, – морфологические, физиологические и 
психологические, которые взаимообусловлены и оказывают влияние на социокультурные 
особенности этноса. Эти детерминирующие факторы носят вероятностный характер. Когда мы 
говорим о биологической детерминации культурных процессов, то здесь налицо многомерная 
структура. В каких-то отношениях эта детерминация более выражена, в других отношениях она 
едва заметна и не поддается какому-то строгому анализу. Более отчетливо они выступают у тех 
этносов, социальное развитие которых протекало относительно изолированно.  
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Яркий пример – японцы. Общепризнано, что они обладают рядом существенных 
психологических особенностей по сравнению с другими этносами. Речь идет о некоторых 
инвариантах, которые вычленяются из общей массы признаков, характерных для представителей 
данного этноса. 

Жесткое противопоставление социального и биологического имеет смысл лишь в весьма узких 
рамках. Нет социального вне биологического. Даже самые высокие мысли, побуждения, творческие 
процессы – это работа мозга как биологического органа. 

Наиболее заметная связь биологического и социального проявляется на уровне психологии. Но 
психология – это, несомненно, характеристика социокультурная.  

Вместе с тем именно психологические качества личностей в определенной мере генетически 
обусловлены. Понятие “психология японца” отображает ряд специфических психологических черт 
множества представителей этого этноса. А отсюда следует, что с учетом многоступенчатых 
детерминаций, имеющих свой источник на генетическом уровне, можно говорить именно о 
биологических детерминациях на социокультурном уровне. И это относится даже к таким сугубо 
социальным качествам, связываемых с психологией японцев, как толерантность, склонность к 
компромиссам, к превалированию группового сознания и т.п.  

Информационный этап, в который вступила наша цивилизация, кардинально преобразует 
традиционные типы коммуникаций, взаимодействие между индивидами, что несет сущностные 
угрозы биологической основе социальной жизни. Здесь открывается путь к антропологической 
катастрофе. 

 

БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
И ПРОБЛЕМА КОЭВОЛЮЦИИ С БИОСФЕРОЙ 
А.И.Кошелев, С.Н.Заброда, Л.В.Пересадько, В.А.Кошелев 

Обсуждаются проблемы биологической и социальной эволюции человека, их взаимосвязь и 
преемственность, роль и место социализации, возможность и наличие коадаптации человека и 
биосферы. На фоне глобального экологического кризиса – антропогенного загрязнения среды и 
демографического взрыва, остро стоит проблема воспитания нового экологического мышления 
населения, необходимость перестройки экологического образования и просвещения. 

The article concerns such problems of biological and social evolution of a human being as possibility and 
availability of co-adaptation of man and biosphere. Global ecological crisis – anthropological pollution of 
the environment and demographic outburst – stresses the necessity of new ecological thinking among people 
as well as new approaches to ecological education. 

 
История рода человеческого на эволюционной арене планеты не является исключением в общем 

ряду эволюции живых организмов и сложных биологических систем. 
Коэволюция человечества и биосферы включает, по-видимому, коэволюцию антагонистически 

взаимодействующих тел: паразитизм – взаимная толерантность – симбиоз как обязательные вехи 
этого длительного и сложного процесса. Очевидно, что до гармоничных отношений людей друг с 
другом, как и вида Homo sapiens c остальной биосферой, еще далеко [2, 4, 6, 7, 8, 11]. С появлением 
человека как самостоятельного вида биосфера вступила в качественно новую фазу своего развития 
[1, 9, 12, 13]. Человек стал вершиной трофических пирамид во всех экосистемах планеты, он 
включил в сферу своих интересов практически всю окружающую среду; это качественно отличает 
его от других биологических видов. Как “универсальный хищник” [1, 3, 5, 12] он нещадно стал и 
продолжает эксплуатировать окружающую среду, в полном соответствии с “дарованными” ему 
Ветхим заветом исключительными полномочиями [6, 11, 13]. 

Человек как биологический вид Homo sapiens является исключительно молодым, типичные 
представители его появились 40 000 лет назад. Им предшествовали около 1 млн. лет назад люди 
более примитивного типа Homo erectus [1, 3, 12]. Установлено, что с момента физического выхода 
на сцену истории человек генетически не изменялся [1, 5, 12], а усложнение строения головного 
мозга даже повлекло к уменьшению его объема по сравнению с неандертальцем, жившем 100 000 
лет назад (до 1350 см3 против 1450 см3). Уникальность человека как биологического вида не 
оспаривается [9, 12, 13]; но по-прежнему не утихают споры о происхождении человека (гипотезы: 
материалистическая земная, теологическая, или божественная, космическая и др.). Биология 
исходит из первой гипотезы и трактует человека как один из видов приматов, подотряда узконосых 
обезьян, относящегося к семейству Люди, роду Человек. 
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Физическое строение и жизнь человека полностью отражает и соответствует законам биологии. 
Однако, став социальным существом, человек создал материальную и духовную жизнь 
человеческого общества, создал надбиологическую сферу, тем самым став единственным живым 
организмом на планете, вышедшим за пределы биологической эволюции. 

Уникальность человека как биологического вида заключается в наличии у него речи, высокой 
пластичности поведения, вертикального положения тела, своеобразного крупного высокоразвитого 
мозга, сложных технологических навыков изготовления орудий. Вместе с тем человек близок к 
человекообразным обезьянам; генетические различия между ними удивительно малы и составляют 
менее 1% [12]. Поведенческие различия хотя и значительны, но укладываются в рамки высших 
приматов [3, 5]. 

Хотя Homo sapiens уникален, но столь же уникальны и все остальные подвиды человека, и более 
широко, уникальны все биологические виды в физиологическом, экологическом и поведенческом 
отношении. Каждый из них занимает свою экологическую нишу, они генетически изолированы 
друг от друга, т.е. уникальны. Сознавая свою неповторимость, Человек должен помнить, что он 
всего лишь еще один неповторимый вид на планете. Отсюда становится понятным основной тезис 
нового экологического мышления и стратегии сохранения биоразнообразия: каждый 
биологический вид имеет равные с человеком права на существование на планете. 

Законы социальной жизни ограничили или сняли действие естественного отбора как фактора, 
направляющего биологическую эволюцию человека, поэтому ожидать дальнейшего прогресса его 
генотипа, т. е. его биологической эволюции, в будущем нельзя [9, 12]. Носителем биологической 
наследственности являются молекулы ДНК, содержащие генетические программы; носителем 
социального наследования является общество, человечество в целом, социальная информация 
записана в исторически созданной социальной программе [4, 13], которая подытоживает 
результаты общественно-исторической практики, обеспечивает накопление и передачу знания. 
Уникальность человека как биосоциального существа предполагает его изучение естественными и 
общественными науками при их глубоком взаимодействии. 

Биологическая эволюция человека не прекратилась, лишь темпы ее резко замедлились и 
малозаметны. Продолжаются мутационные процессы в популяциях человека, идет их адаптация к 
изменяющимся условиям окружающей среды, в т.ч. к глобальному антропогенному загрязнению 
планеты. 

Стала очевидна величайшая ценность генетического потенциала человечества и необходимость 
его сохранения. Современный человек как биологический вид далеко не исчерпал своих 
физических возможностей, границы своей толерантности к любому экологическому фактору. Если 
еще 100 лет назад генетики считали, что идет биологическое вырождение человечества, снявшего с 
себя действие естественного отбора, то сейчас эти взгляды признаны ошибочными [9, 12]. 

Результатом биологической эволюции человека явилось образование многочисленных рас, 
которых выделяют от 5 до 34 [1, 9, 12]. Процесс их образования дискретен во времени и 
пространстве, что обусловлено разнообразием природных условий и дискретностью основных 
характеристик среды. Основными факторами расообразования являются: изоляция, смешение, 
интенсивность мутационного процесса, сдвиги в эмбриогенезе и ходе возрастных изменений. 
Выделено 25 очагов расообразования на различных территориях планеты, с двумя модусами: 
модусом типологической и модусом локальной изменчивости [1]. Человечество признается за 
единый вид, состоящий из крупных менделевских популяций. Единство происхождения и генами 
между популяциями обуславливают динамические процессы генетического взаимодействия между 
всеми слагающими его расами. По-прежнему различными учеными признаются две 
противоположные концепции о появлении больших рас – полицентрическая и моноцентрическая 
[9, 12]. При моноцентрическом образовании рас в больших популяциях людей вначале происходит 
затухание естественного отбора и биологической эволюции; место индивидуальных отношений 
занимают групповые, связанные с более прогрессивной общественной организацией, основанной 
на использовании и разделении труда. Идет первоначально эпоха слитного антропогенеза и 
социогенеза, затем наступает эпоха социального прогресса человека разумного. Биохимическая 
эволюция заменяется социальной, процесс расообразования сменяется процессом этногенеза, 
который ведет к формированию наций и народов [1, 2, 9]. Именно социальные факторы вызвали 
фантастический по скорости прогресс и рост численности современного человека. Они 
существенно влияют и на особенность и самостоятельность рас, т. е. нивелируют результаты 
биологической эволюции через снятие географических барьеров и запретов на смешанные браки. 
Идет активный процесс слияния разных популяций с образованием единой популяции: уже сейчас 
более 50% человечества – продукт расового смешения, но при этом сохраняется результат 
социальной эволюции, т. е. нации и народы. Хотя и они не вечны, одни этносы исчезают, 
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возникают новые [2] (в изолированных местах сохраняются реликтовые этносы), причем скорость 
их обновления очень высокая и не соизмерима со скоростью биологической эволюции. 

Концепция коэволюции человека и биосферы (первым ее предложил Н. В. Тимофеев-Ресовский 
в 1968 г.) может пониматься как некая золотая середина между двумя крайностями в положении 
его в биосфере – покорение ее и смирение перед ней [4, 7, 11, 12]. Однако при нынешнем состоянии 
человеческого общества и среды устойчивая коэволюция в рамках “хищник – жертва” или “паразит 
– хозяин” стала невозможной. Коэволюция же предполагает своевременное возникновение и 
развитие сопряженных изменений и последующую селекцию взаимно адаптивных вариантов [1, 3, 
9, 12]. Однако, индивидуальное и общественное сознание людей весьма консервативно, оно не 
успевает за стремительным ростом технической мощи человечества и ее воздействием на среду, 
природа просто не успевает адаптироваться к темпам научно-технической революции. Поэтому 
становится очевидным, что направляемую к состоянию ноосферы коэволюцию человека и природы 
еще необходимо обеспечить в состоянии динамически устойчивого симбиоза. Этот переход должен 
осуществляться в условиях К-стратегии, при существенном изменении видового разнообразия и 
биомассы планеты [8, 9, 12]. 

Насущная необходимость глобального перехода биосферы в ноосферу диктует человечеству 
сознательное постепенное свертывание затеянных им множества локальных коэволюционных 
гонок [6, 7, 10], например, широкого применения изобретенных химических средств защиты 
культурных растений от вредителей или бесконечной гонки вооружений [6, 10, 11]. В том и другом 
случае выход для человечества один – отказ от этих гонок, переход на новые коэволюционные пути 
существования [6, 7], это смена конкурентных отношений на симбиотические, на 
взаимодополнительные, которые будут осуществляться через сращивание структур всех вошедших 
в симбиоз систем. Такой путь решения глобальных проблем уже не раз апробирован биосферой 
(”природа знает лучше”). Сворачивание всех частных коэволюционных процессов является 
необходимым условием обеспечения глобального коэволюционного перехода к ноосфере всей 
суперсистемы “человек – биосфера”[6, 7, 8]. Граничные условия коэволюционного перехода 
биосферы в ноосферу в общем определены в виде так называемого “экологического императива” 
[6,10,13], т.е. совокупности запретов на те виды природопользования, которые чреваты 
необратимыми изменениями в биосфере, несовместимыми не только с прогрессивным развитием 
человека, но и самим его существованием [8]. Перечень глобальных издержек технического 
развития цивилизации внушителен: любые войны, а не только ядерные, глобальное загрязнение 
среды, разрушение ландшафтов, уменьшение биоразнообразия планеты, озоновые дыры, 
парниковый эффект и многое другое. Экологический императив необходимо дополнить 
нравственным, ибо любые запреты будут нарушаться в силу невежества, безграмотности и 
нравственного несовершенства людей, особенно лиц, принимающих решения. Отсюда выдвигается 
глобальная задача человечества – воспитание нового экологического мышления и нового образца 
жизни [7, 8, 11]. 

В процессе коэволюции “человек – биосфера” уже нельзя уповать на природу, на слепой метод 
проб и ошибок, ибо любая ошибка сейчас может стать последней [6]. Необходимо пересмотреть и 
отказаться от концепции технократического господства человека над природой, хотя, разумеется 
речь не идет об огульном отрицании современных технологических достижений. Пришло время 
сращивания двух способов познания, двух культур: естественнонаучной и гуманитарно-
художественной. В настоящее время человечество испытывает всевозможные кризисы и дефициты: 
материальный, духовный, дефицит милосердия и интеллекта, этики и эстетики, веры и доверия, 
узконациональных и общечеловеческих и, главное, дефицит взаимопонимания. Современная 
цивилизация наконец-то снова пришла к мысли, что мера всему – Человек, его феномен [ 6, 12, 13 ], 
забыв, что она была высказана еще Протагором в 5 веке до н.э. Незнание человеком самого себя, 
своей природы именно сейчас может иметь роковые последствия. В поведении человека имеются 
(и проявляются) такие силы, которые создают реальную опасность и угрозу для выживания его как 
вида и даже для всей жизни на Земле.  

Важным приобретением человека в ходе эволюции стала его социальность, процесс 
социализации, возникновение и развитие культуры. Порожденная биологическими императивами, 
она привела к неизбежному появлению в биосфере человеческого разума, становлению и развитию 
этносов. [ 1, 2 ]. Биологическая форма эволюции человека дополнилась социальной, они идут ныне 
в тесной связи друг с другом, хотя именно отбор на социальность играет ключевую роль в 
эволюции Homo sapiens [3,5,12,13]. Если генетическая эволюция влечет неизбежно изменение 
экологической ниши, то социальная сопряжена с изменением культурной ниши [2]. В настоящее 
время бурно развиваются такие направления экологии, как глобальная экология (один из 
принципов нового экологического мышления: думай глобально, а действуй локально), и глубинная 
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экология (принцип: каждый биологический вид имеет равные с человеком права на 
существование), которая предполагает и позволяет поставить себя на место любого живого 
существа, что особенно важно на пороге нового глобального экологического кризиса планеты [ 
6,7,11]. Наступил также очередной кризис в познании человека человеком – кто же мы на самом 
деле, люди или животные? До сих пор нет четкого определения сущности человека как 
биосоциального существа. Не отрицая близкое его родство с некоторыми другими видами 
животных, мы признаем за человеком множество только ему присущих свойств, в т.ч. таких как 
совесть, любовь, духовность, нравственность, милосердие, справедливость, юмор, творческие 
способности, чувство времени, чувство прекрасного, самосознание, забота о будущем, способность 
накапливать знания и передавать их последующим поколениям, надежда, что его существование не 
прекращается со смертью, что Землю можно и нужно сберечь для себя и будущих поколений. На 
фоне продолжающегося демографического кризиса особенно важно выработать общечеловеческую 
стратегию его разрешения. Кроме демографической политики, на государственном уровне уже 
сейчас требуется осознанное внутрисемейное, медицинское и религиозное регулирование, развитие 
чувства социальной ответственности родителей, чтобы удержать численность человечества на 
оптимальном уровне. Решить эти вопросы можно через изменение системы существующего 
образования, развитие экологического просвещения, формирование нового экологического 
мышления, принципы которого разработаны [2, 7, 8, 11] и уже достаточно эффективно и широко 
апробированы в ряде стран.  

Наш опыт преподавания биологических и экологических дисциплин студентам многих 
национальностей в Мелитопольском педагогическом университете (зоологии, экологии, 
социальной экологии, основ экологии, актуальных проблем охраны окружающей среды и др.) 
показал, что экологическое образование и воспитание должно исходить из вышеизложенных 
принципов понимания и признания биосоциальной природы человека. Да, новые этносы, нации и 
народы возникают и существуют в пределах вида Человек. Хотя этногенез вовсе не равен 
филогенезу и не должен подменять продолжающуюся биологическую эволюцию человека. 
Показательно, что свойственное эволюции человека явление грацилизации, открытое Г.Дебецем, 
отнюдь не отрицает существование “примитивных” и “прогрессивных” признаков у всех без 
исключения рас. Развитие человека пошло и идет по пути расширения ареала и резкого увеличения 
числа внутривидовых вариаций (этносов). Именно этносы создают политические институты и 
социальные формы, которые являются не природными феноменами, а феноменами социализации, 
т.е. они такое же творение рук человека, как орудия труда, одежда, дворцы и т.д. Именно осознание 
своей уникальности позволяет современному человеку и обществу противостоять стремительному 
неразумному техническому натиску на природу и ее разрушению. И это вселяет веру и оптимизм в 
дальнейшее наше существование на планете. Однообразное унылое проживание в обедненных и 
разрушенных природных ландшафтах резко снижает жизненный тонус людей, порождает стрессы 
и социальные болезни, что ослабляет этносы как системы, приводит к их гибели. На пороге такой 
опасности стоит ныне человечество в целом, и только кардинальная перестройка нашего 
мировоззрения поможет найти выход.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
С.В.Кулешов  

В статье рассмотрены место и роль антропологических компонентов в социокультурной 
парадигме. Ставится вопрос о генетической обусловленности этнокультурных процессов. 

In the article the place and the role of anthropological components in the social and cultural paradigm are 
considered. The question of genetic conditionality of the ethnic and cultural processes is considered. 

 
Сам факт рассмотрения данной проблемы о месте и роли антропологического фактора в 

конструировании новаторских образовательных технологий весьма значим. И вот почему. Во-
первых, очевидно, что без адекватного представления о человеке как биосоциальном феномене 
современные обучающие системы невозможно создать. Во-вторых, сформировать сколько-нибудь 
полноценное антропологическое знание реально лишь в интегральном поисковом контексте.  

Подавляющее большинство исследователей, в первую очередь генетиков, констатируют, что 
человек, являясь результатом огромной временной эволюции, очень совершенен и вряд ли 
продуктивны непрекращающиеся попытки “улучшить” его естественную природу. Вместе с тем, 
наступившее XXI столетие, знаменуя новый виток научно-технического прогресса, ставит вопрос о 
своего рода психоментальных мутациях, таких характеристиках изменения сознания, которые 
позволяют утверждать о появлении чуть ли не нового типа человека. 

Так, известные деятели искусства Грузии на волнах радиостанции “Свобода” с тревогой говорят 
о возможной антропологической катастрофе, связанной с истощением духовного и социального 
потенциала нации. В том же радиоэфире ведущий передачи об альтернативных течениях в 
христианской религии утверждает, что в числе носителей последних, не принимающих 
представителей официальных религиозных структур, опять таки формируется новый 
антропологический тип личности.  

Поскольку термин “антропологический” становится фактически цивилизационным и 
социокультурным маркером, нередко даже в научной литературе употребляется в расширительном, 
и в далеко не всегда корректном, значении этого понятия, то необходимы дальнейшие усилия по 
проведению исследований, где антропологический аспект рассматривается комплексно, во 
взаимосвязи типологических характеристик данного феномена1.  

Показательно, например, что в фундаментальной работе “Украинцы”, изданной в 2000 году в 
Москве, но фактически выполненной коллективом украинских ученых, организационно 
объединенных “Международным научным братством украинских антропологов, этнографов и 
демографов”, раздел об антропологическом облике украинцев присутствует, но только в плане 
физической антропологии. Проблемы же антропологии культурной (этнокультурной) специально в 
книге не рассматриваются, хотя ряд сюжетов в этой области имеется (связанных с семейным бытом, 
верованиями, обычаями, традициями, национально-культурной символикой, обрядами и т.д.). 

В широком спектре проблем этнокультурной антропологии одним из самых сложных, наименее 
разработанных и требующим очень осторожного, более того – крайне скрупулезного подхода, – 
является генетический аспект.  

За последнее время на данном проблемном участке сделано много новационных наработок. Так, 
руководитель программы “Геном человека”, зав. лабораторией института материальной биологии 
РАН, академик Л.Киселев, выступая 20 июля этого года в одной из российских научно-популярных 
телепередач, сообщил, что, согласно данным новейших исследований, имеется ряд молекулярных 
признаков на уровне ДНК, по которым можно определить этническую принадлежность человека. В 
частности, имеются болезни, к которым предрасположены представители определенной 
этнической группы, и это следует учитывать при диагностике и проведении лечения. И это 
несмотря на то, что по культурной идентификации, скажем, этнический удмурт, может считать (и 
вполне обоснованно) себя русским. Но в ряде случаев все же лечить его надо как удмурта. 

Все сказанное следует осмысливать не только естественникам, но и гуманитариям: педагогам, 
этнологам, философам, социологам. Однако, на наш взгляд, учет данного фактора должен 
проводиться в базовом контексте понимания феномена человека как биосоциального организма. 
Как недоучет биологического, так и игнорирование, либо минимизация социального, могут 
привести к некорректным выводам и обобщениям. В этом плане вряд ли можно принять 
концептуальные подходы школы “нациологии”, в которой “этногенетика” непосредственно 
проецируется на процесс национально-государственного строительства и национальной политики 
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как таковой. Здесь есть опасность обоснования в конечном логическом звене идей этнократической 
направленности2. Очевидно, что генетическая доминанта проявляется через сложную систему 
связей и коммуникаций социокультурного и социопсихологического характера, и без учета этого 
момента мы будем обречены на ложные, нередко паранаучные, догадки. 

Заметим в этой связи, что упоминавшийся академик Л. Киселев отмечал, что и на уровне ДНК 
очень близки друг другу славяне в целом. А далеки они от японцев, монголов и др. Другие 
исследования показывают, что жители Уэльса (валлийцы) по своей генетической карте отличались 
от англичан, но постепенно, в течение времени стали составлять общий социокультурный ареал, 
став локальной субкультурой в нем. И в России ряд крупных этносов состоит из людей разного 
расового типа, а соответственно, генетического кода. Например, среди казанских татар около 
четверти составляют монголоиды, а остальные – европеоиды. Но социокультурная модель 
(менталитет) у них один. 

В заключение еще раз подчеркнем, что проблемы человекознания продуктивно решать только 
на уровне междисциплинарного взаимодействия. Это имеет смысл и с точки зрения творческого 
взаимообщения различных учебных и научных институтов, и их структурных подразделений. 

 
1. Попытка такого подхода предпринята в монографии И.П.Аносова, Д.И.Дубровского, С.В.Кулешова. “Человек 
в антропологическом измерении”. (М., 2002), однако в указанном направлении предстоит еще большая работа. 
2. См.: Генеза (Фiлософiя. Iсторiя. Полiтологiя). Київ, 1996. – № 1(4). – С. 91–92. 

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В РОССИИ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Д.К.Танатова  
В статье осуществлена попытка показать и типологически структурировать различные 
направления современного антропологического знания. Особый акцент сделан на проблемы 
социальной антропологии. 

In the article the attempt to show and to structure typologically various directions of modern anthropological 
knowledge is carried out. The special accent is made on problems of social anthropology. 

 
В настоящий момент в социальной теории мировой и отечественной науки происходит 

интенсивный процесс формирования и становления новых научных объяснительных моделей 
современных социокультурных процессов.  

Основной причиной этого являются масштабные изменения в общественном развитии 
международного сообщества в начале XXI века. Так, в России произошли качественные изменения 
практически во всех сферах жизнедеятельности, сложились новые геополитические и 
национальные реалии, прогнозирование и учет которых жизненно необходим. Среди основных 
трансформаций российского общества, которые существенно влияют на характер протекаемых 
социокультурных процессов, можно выделить следующие: 

• завершается глобализация экономики на основе широкого распространения 
транснациональных корпораций; 

• снижается значение традиционных (технических и технократических) технологий и 
возрастает роль технологий нетрадиционных – информационных, социальных, интеллектуальных; 
определяющими факторами развития мирового и национальных сообществ становятся 
человеческий потенциал, социальный капитал, научные знания; 

• традиционные системы управления обществом, материальным и духовным производством 
заменяются качественно иным управлением, основанным на создании и использовании научных 
знаний. Основным продуктом нового управления становится интеллектуальная собственность; 
место прибавочной стоимости занимает вновь создаваемый интеллектуальный капитал; 

• на основе производства и потребления знаний – научных, философских, религиозных, 
нравственных и др. осуществляется переход к информационной фазе развития мирового 
сообщества; идет интенсивный процесс разрушения традиционных для индустриального общества 
экономических и социальных институтов (собственности, стоимости и т.д.), формируется новая 
социальная реальность, основанная на интеллекте и знании; 

• на смену идеологии экономоцентризма и технологического детерминизма приходит 
идеология антропоцентризма в качественно новом ее человеческом понимании; реальный 
социальный мир предстает в человеческом измерении. Экономика и техника признаются 
средством, а человек, его материальное, физическое и нравственное состояние, возможность 
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проявить свою индивидуальность становятся основным социальным индикатором 
прогрессивности или реакционности всех явлений и процессов современной России.  

Усиление антропологического начала при обобщенном изучении социокультурных процессов 
связано не только с акцентированием интереса к человеку в его видовых и индивидуальных 
проявлениях, но и особым углом зрения, под которым рассматриваются феномены 
социокультурной жизни. Здесь важен не только анализ изменений, происходящих в социальном 
пространстве, но и характер тех личностных сдвигов, которые происходят под их влиянием.  

С одной стороны, исследование социокультурной ситуации обнаруживает, что многообразие 
позиций в системе общественного разделения труда, образов жизни, культурных предпочтений, 
национально специфичных обычаев, привычек, представлений – есть та исходная реальность 
культуры, с которой приходится иметь дело всем членам общества. С другой – в культуре имеются 
устойчивые образования (ценности, нормы), которые обеспечивают и поддерживают совокупность 
значимых для большинства членов общества представлений о целях его развития, способах 
решения соответствующих задач в различных сферах социокультурной жизни. 

В этих условиях поиск оптимальных объяснительных и прогнозных моделей социокультурных 
явлений и процессов современного общественного устройства, ориентиров его дальнейшего 
развития становятся архиважной задачей современной социологии. Современные реалии требуют 
особенного внимания к тем социальным группам, которые обладают высшим духовным и 
культурным потенциалом, владеют интеллектуальным, культурным и научным капиталом и в 
состоянии использовать его в интересах национального сообщества. Общественный интеллект 
современного человека требует познания самого себя, своей роли и места в объективно 
происходящей смене доминирующего типа культуры социальной жизни, характера отношений и 
деятельности ее субъектов в изменившемся жизненном пространстве.  

Особая роль, по нашему представлению, отводится социальной (культурной) антропологии 
как направлению социологического знания, способной понять глубинную сущность 
человекоразмерности социальных процессов, найти адекватную форму выживаемости 
человечества в новом веке. Часто провозглашаемый девиз “от социоцентризма к 
человекоцентризму” должен подкрепляться строгими теоретико-медологическими основаниями. 
Акценты социально-познавательного интереса должны переноситься с анализа функционирования 
обезличенных, деперсонифицированных социальных, политических и экономических структур на 
действие и взаимодействие человека. В качестве меры социокультурных процессов должен быть 
выдвинут человек и его творчески-созидательный потенциал, а также глубинные механизмы 
взаимосвязи человека и общества, его институтов.  

Особое значение такой подход приобретает в условиях социально-антропологической 
напряженности в российском геополитическом пространстве, где происходят стремительно 
меняющиеся радикальные перемены практически во всех сферах социальной организации людей. 
Миронов, автор известной книги “Социальная история России периода империи XVIII – начало XX 
века” отмечает: “Так сложилось в отечественной историографии, что антропологические 
исследования, прежде всего, ассоциируются с исследованиями по физической антропологии. И эту 
инерцию трудно преодолеть…. А между тем для антропологического подхода Россия дает очень 
благодатный материал”.1 

Необходимость научно-антропологического осмысления социокультурных процессов связана 
также с тремя существенными причинами теоретико-методологического порядка:  

1) необходимостью пересмотра всего мировоззренческого аппарата на логику 
цивилизационного развития страны в кардинально обновленных условиях;  

2) научной и практической востребованностью специального анализа социокультурных 
процессов с позиции антропологии как недостаточно освещенного в социологической науке, 
придания ей инструментального характера; 

3) поиском новых форм познания целостной природы человека в социокультурном 
пространстве посредством междисциплинарных исследований, интеграции усилий научных 
сообществ различных направлений. 

Социально-антропологический подход позволяет раскрыть особенности социальной 
организации людей посредством культуры, представить антропологические универсалии 
относительно любого (традиционного или современного) общества. Исторические корни 
социальной антропологии, связанные с этнографией и этнологией, по-прежнему остаются в 
качестве приоритетных методологических основ. Вместе с тем, придание социальной антропологии 
нового современного звучания, особых гуманизированных перспектив развития, требуют 
использования не традиционных, а переосмысленных и обновленных ее возможностей. 
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Социальная антропология в отечественном образовательном пространстве появилась как 
научное направление, претендующее на формирование новой объяснительной модели 
современных социокультурных процессов в кардинально изменившихся российских условиях 
связанных со структурно-социальными изменениями глобального порядка. Социальная 
антропология развивается, как правило, в русле социологического знания, представленного целым 
спектром учебных дисциплин в системе социального образования в целом. Ее акцентуация на 
исследование человека проявляется в конкретных его характеристиках, определяющихся путем 
генетической и социокультурной обусловленности (биологические особенности, культурная среда 
и др.), а также выявлении резервных возможностей человека, способных изменить нежелательную 
траекторию индивидуального (группового, национального) развития путем саморазвития и 
самореализации.  

Подготовка студентов по специальности “социальная антропология” в Московском 
государственном социальном университете скорректирована с учетом не только общих требований 
системы высшей школы, но и традиций социологической науки. Поэтому, помимо 
общеобразовательного и специального знания, ставятся задачи профессионального становления, а 
именно исследовательской и аналитической его составляющих. Умение проблематизировать 
ситуацию, кумулировать информацию, представить объективный анализ и прогноз дальнейшего 
развития социокультурного процесса с позиции отдельного человека, конкретной социальной 
группы, со(общества) в целом, а также являться носителем и транслятором лучших традиций и 
культурных практик российского общества – оценивается как тест на профессиональную 
пригодность.  

Социальный антрополог как специалист может применить свои знания и умения практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества: в управленческих структурах, в сфере межкультурных 
контактов и внутренней социокультурной политики, исследовательских программах, средствах 
массовой коммуникации, ПР-компаниях, в высшей школе и др. 

Перспективы социальной антропологии в изменяющейся России все более актуализируются в 
связи с нарастанием глобальных социокультурных процессов. Прозрачность межнациональных и 
информационных границ, с одной стороны, способствует расширению масштабов коммуникации, а 
с другой – вызывает опасения утраты национальной идентичности. Роль социальной антропологии 
в этой ситуации заключается в разработке механизмов сохранения лучших традиций и образцов 
культуры российского общества, способствующих установлению стабильности и социального 
порядка в стране и гарантирующих гармоничное межкультурное взаимодействие в мире. 

 
1. Интервью с профессором Б.Н.Мироновым // Журнал социологии и социальной антропологии. Т.III, 2000. – 
№2(10). – С.180-186. 

 

ПАРАДИГМА “ПОСЛЕДНЕЙ НАУКИ”  
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

С.Ф.Клепко  
Определяется оптика антропологического подхода в образовании и круг знаний, которые 
кодируются как “последняя наука”. Уточняется содержание ключевых понятий в этом контексте. 
Очерчивается “комплекс антропологической неполноценности” и возможности его преодоления в 
современном обществе. 

The optics of the anthropological approach in education and circle of knowledge those are encoded as 'the  
latest science' are determined. The contents of key concepts in this context is specified. 'Complex of 
anthropological inferiority' and capability of its overcoming in modern society are delineated. 
 

Антропологический подход: ренессанс или катастрофа? 
Первым украинским антропологом, наверное, был Сковорода. И образование он хотел 

осуществлять антропологическое – “сродное”, отрицая “жизнь согласно общему порядку”. Его 
деятельность “по учету антропологического фактора” привела, однако, к разрыву педагога с 
социальной средой в 1766 г. “В то время, когда школьные учителя говорили, что “счастье 
человеческое состоит из того, чтобы иметь всего много… и, не имея дела, веселиться”, Сковорода, 
наоборот, учил, что всего этого, чтобы быть счастливым, не нужно, что истинное богатство в 
бедности…, что радость живет в страданиях и что нет высшего счастья, как, отказавшись от 
желаний, ничего не желать. По сравнению с простым и ясным, легко понятным учением школьных 
учителей его антиномическая философия казалась неумной и неприятной… Епископ нашел “образ 
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учения Сковороды не соответствующим обыкновенному правилу” и “вознегодовал на него с 
гонением”1. 

Антропологический подход в современном образовании объявлен “антропологическим 
ренессансом” в преддверии, а, возможно, уже и в условиях “антропологической катастрофы”. И эту 
неопределенность надо тщательно взвешивать в современных попытках антропологизации 
образования, чтобы массово не клонировать феномен то ли “бегства от мира”, то ли “гонения 
миром” Сковороды.  

Относительно же современных “пассажей антропологического дискурса на уровне метаязыка” 
не хочется уподобляться Писареву, который “в раздумье… говорить или не говорить” 
останавливался перед “выпиской из сочинения г. Юркевича против статьи г. Чернышевского об 
антропологическом принципе”. Для Писарева “статья г. Юркевича написана на неизвестном 
языке”, которому он “не хочет учиться”, потому что “этот язык, сухой и бесплодный, ничем не 
вознаградит” его “за те усилия, которые он употребит на его усвоение”. “Если г. Юркевич не умеет 
говорить ясно и просто о простых и ясных предметах, если надо пройти целый предварительный 
курс кабалистики для того, чтобы слышать его учение о природе, о человеке, о духе и разуме, то я 
полагаю, что большинство людей предпочтут остаться профанами”2.  

Поэтому спорное мнение Писарева о Юркевиче напоминаем только с “патриотической целью”: 
антропологическое обоснование воспитания, объяснение специфической сущности человека сквозь 
призму образовательных отношений не является открытием западноевропейского мышления. 
Исторически первый опыт педагогической антропологии относится ко второй половине ХІХ века и 
связан с деятельностью педагогов Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, Г.И.Водовозова и др. Возможно, 
К.Д.Ушинский впервые вводит термин “педагогическая антропология” в качестве подзаголовка к 
своему труду “Человек как предмет воспитания” (1867). Появление педагогической антропологии 
необходимо рассматривать в контексте идей антропологической философии, популярной в России 
во второй половине ХІХ века. Это относится, прежде всего, к публикациям уже упомянутой работы 
“Антропологический принцип в философии” Н.Г.Чернышевского (1860), а также трудов “Рефлексы 
головного мозга” И.М.Сеченова (1863), “Вопросы жизни” Н.И.Пирогова (1856) и др.  

Эти факты как-то позабылись, и слово “антропология” стало вновь в последнее время весьма 
популярным. Но в словаре украинского образования, тем более в тезаурусе украинского педагога, 
оно вряд ли может считаться освоенным. “Фактор”, “поворот”, “подход”, “установка”, 
“катастрофа” и т.д. с эпитетом “антропологический” есть понятия, за которыми редко видится их 
предметная реальность.  

Хотя исторически доставшаяся нам школа эксплуатировала антропологизм вовсю – ни одна 
сторона учащегося, ни одна из нитей, соединяющих его с обществом, не остались вне 
тоталитарного школьно-образовательного воздействия. Лишенная автономии личность, 
всесторонне обрабатываемая дисциплинарным пространством образования (начиная от его 
архитектуры и оканчивая архитектоникой содержания), приобретала вместо необходимых ей 
компетенций набор комплексов неполноценности. Основная масса учащихся, не достигая 
поощряемых успехов в овладении школьными науками, комплексирует перед многообразием 
знаний и необходимых компетенций. К сожалению, современное образование продолжает 
человеческий фактор “перегонять” в комплекс антропологической неполноценности. И в этих 
условиях необходимо уточнение понятий современного антропологического дискурса. 

 
Фактор: антропологический или антропный? 

Например, что есть “антропологический фактор”? Вряд ли это понятие тождественно 
банальным декларациям о человеческом факторе, облегченных версий жесткой тоталитарной 
формулировки “кадры решают все”, тем более, что последний принцип в культурно-
антропологическом полигоне, на котором пребывал в ХХ в. украинский человек, заменен 
интимным убеждением “знакомые кадры решают все”.  

С.В.Кулешов, оценивая значимость рассмотрения роли антропологического фактора в 
конструировании образовательных технологий, поскольку без адекватного представления о 
человеке как биосоциальном феномене современные обучающие системы невозможно создать, 
справедливо замечает, что термин “антропологический” становится фактически цивилизационным 
и социокультурным маркером, но нередко даже в научной литературе употребляется в 
расширительном, и в далеко не всегда корректном, значении этого понятия.  

”Антропологический фактор” понимают как вескую основную причину, образованную 
совместным влиянием нескольких простых переменных причин (наследственности, среды и 
воспитания), определяющих развитие человека (И.П.Подласый3). Выделяют базовые 
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антропологические факторы — морфологические, физиологические и психологические, которые 
взаимообусловлены и оказывают влияние на социокультурные особенности4.  

Лидтке, откровенный выразитель натуралистической ориентации в педагогической 
антропологии, в статье “Область задач педагогической антропологии” (1972), говоря об 
антропологических детерминантах, понимает под ними все факторы, которые определяют фенотип 
человека. Среди них эндогенные факторы, зависящие от генома человека, физиологическая 
конституция, экологические факторы — такие, как географическое положение, климат, 
общественная среда и синэкологические факторы, или факторы социализации5. Логика языка 
подсказывает для всей совокупности вышеперечисленных “антропологических детерминант” 
употреблять название “антропного фактора”. Антропология как интегрирующее учение о человеке 
задает понимание термина “антропологический” как того, что порождено антропологическим 
знанием вкупе с философской и педагогической антропологиями и их бесконечной рекомбинацией.  

В такой интерпретации становится понятным и вытеснение термином “антропный принцип” в 
космологическом философствовании термина “антропологический принцип”, маркируя последним 
то содержание, которое ввел и обосновал Л.Фейербах, т.е. антропологизм, философскую 
концепцию, усматривающую в понятии “человек” основную категорию и исходящую из нее в 
объяснении природы, общества и мышления. Что касается названия принципа “антропный”, то оно, 
по мнению некоторых исследователей, не вполне отвечает его содержанию, лучше было бы 
говорить о “принципе разумного наблюдателя”. Но это более громоздко. В конце концов, 
согласимся, суть не в названии, а в адекватном понимании терминов.  

Постараемся к нему приблизиться с помощью одного “гегелизма” в контексте образовательных 
технологий. 

 
Один “гегелизм” и проблемы учителя 

В §395 антропологии Гегеля (§§388-412 “Энциклопедии философских наук”) читаем: 
“Своеобразию человека не следует… придавать чрезмерно большого значения. Скорее следует 
считать пустой, бессодержательной болтовней то утверждение, что учитель должен заботливо 
сообразоваться с индивидуальностью каждого из своих учеников, изучать и стараться развивать их 
каждого в отдельности. На это у него нет времени. Своеобразие детей терпимо в кругу семьи; но с 
момента вступления в школу начинается жизнь согласно общему порядку…” (с. 74).  

Этот “гегелизм”, противоречащий современному дискурсу о личностно-ориентированном 
образовании, импонирует нам реализмом бывшего директора Нюрнбергской гимназии в начале 
ХIX века. Вряд ли современные образовательные технологии существенно добавили педагогу 
времени для осуществления личностно-ориентированного образования. Хотя компьютерные 
технологии и предоставляют возможность осуществления “точной педагогики”, тотального 
контроля над поведением, сознанием, мышлением и психологией учащегося. Но готовы ли 
современные педагоги и общество к “точной педагогике” по своим материальным и ментальным 
характеристикам?  

Очевидно, что нет. Не будем касаться известного “материального”, поговорим об идеальном. В. 
Чалидзе, почти через два столетия после высказывания Гегеля, в книге “Иерархический человек” 
пишет: “Теперь получилось так, что учителя, по крайней мере в государственных школах, – это 
низший слой интеллектуальной элиты, тем не менее, слой этот во многом усвоил те качества 
мышления, которые ответственны за отрыв элиты от человечества. Эта проблема шире, чем просто 
различие в процедурах познания. Интеллектуалы привыкли считать себя более или менее чистым 
продуктом культуры, забывая о том, что они – животные, сдобренные культурой, и о том, что 
остальное человечество – тоже животные, сдобренные культурой в меньшей степени. В результате 
… они не в состоянии понимать своих потенциальных учеников, т.е. остальное человечество. Мало 
того, они неспособны плодотворно изучать это человечество. Не в этом ли причина столь 
плачевного состояния общественных наук в мире по сравнению с науками естественными?”6. 

Итак, учитель (представитель низшего слоя интеллектуальной элиты) имеет качества 
мышления, которые “отрывают” элиту от человечества, и он не в состоянии понимать своих 
учеников и не имеет времени “заботливо сообразоваться с индивидуальностью каждого из своих 
учеников”. Эти антропологические заметки Гегеля и Чалидзе вынуждают более подробно обсудить 
уроки антропологического дискурса. 

 
Уроки антропологического дискурса 

Как известно, завершающим ответом на серию фундаментальных вопросов у Канта 
предполагалась антропология7. В этом смысле антропологию, понимаемую как дискурс о человеке, 
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можно условно назвать “последней наукой”, так как после нее нам уже другие науки не нужны и не 
возможны. 

В рамках “последней науки” преодоление “плачевного состояния общественных наук” началось 
в конце XVIII в., когда к изучению человека впервые были применены методы, до этого 
использовавшиеся в физике или биологии. Это был значительный интеграционный прорыв в 
истории мышления, все последствия которого мы до сих пор недостаточно отчетливо 
представляем. Первоначальной сферой приложения антропологии были примитивные общества, 
культуры, развившиеся вне европейской цивилизации. В современном понимании ее предмет уже 
не связан географическими, культурными или историческими ограничениями. Антропология 
подразумевает ныне изучение человека в целом, во всех обществах, на всех широтах, во все эпохи.  

Ф. Лаплантин (1987) отмечает, что в структурном плане современная антропология объединяет 
минимум пять основных направлений исследования – символическую антропологию, социально-
культурную, структурно-системную и динамическую антропологии – и методологическое 
многообразие подходов, опирающихся на биологические (Г.Спенсер, О.Конт, Б.К.Малиновский), 
исторические (Морган), лингвистические (”информационные”), психологические модели8. 
Особенностями современной антропологии является опора на эмпирический опыт исследователя-
этнографа, внимание к мелочам, к повседневной жизни, раскрывающей антропологу важные 
структурные и динамические упорядоченности в функционировании культур, ориентация на 
всеобщность исследования и сравнительный анализ, позволяющий (в этом отличие от этнологии) 
выявить общие черты культур. Антропология (как показывает ее история) зависима от 
исторического и культурного контекста исследования, и потому антропологу приходится 
учитывать этот контекст как своего рода составную часть объекта исследований, фактор, 
непосредственно отражающийся на условиях наблюдения9. 

Говоря кратко, антропология есть экспликация антропного фактора. 
Внимание научной антропологии к мелочам человеческой жизни философская антропология 

почти век пытается интегрировать с исследованием базовых констант человеческого бытия. 
Интернет-проект “Философская антропология” Санкт-Петербургского университета обрисовывает 
такой замечательный круг интеграции знаний сквозь призму философско-антропологической 
проблематики: Проблемы идентичности: Я. Я и Другой. Этнос. Раса. Социальность. Полис. 
Коммуникации. Мир чувств: Любовь / Ненависть; Отцы / Дети. Мир сознания. Язык. Основные 
феномены человеческого бытия: Труд. Игра. Любовь. Ненависть. Тело и телесные практики. Тело 
как организм и сообщество биологических тел. Тело природное и культурное. Человек и 
окружающая среда. Тело как предмет техники. Еда. Дом. Одежда. Дисциплинарные пространства: 
Библиотека. Театр. Музей. Тюрьма. Казарма. Анатомический театр. Спорт. Рынок. Университет. 
Школа. 

Авторов этого проекта смущает, что философы давно и безуспешно бьются над решением 
вопроса “что такое человек”. Когда человек посмотрит на полки с журналом “Вопросы 
философии”, то он наверняка спросит: “А где же Ответы философии?”. Они высказывают 
предположение, что, возможно, проблема человека вовсе не предполагает ответа и выражает лишь 
сомнение и беспокойство, самим своим фактом подтверждающие наше существование: “Человек 
— открытое, незавершенное природой существо, которое не имеет фиксированного места в бытии. 
Это опасно как для общества, так и самого человека. Он ни на что не может положиться и не 
доверяет даже самому себе”. Ставит в тупик антропологию и лозунг Фуко о “смерти человека”. 
Если нет ни сущности, ни природы, ни самого человека, то что гарантирует авторитет и истину 
философской антропологии? Вместо философской экспликации антропного фактора, 
доказательства признания того, что человек – это уникальное, свободное и целостное существо, 
Введение в философскую антропологию вынуждено манифестировать наличие у современного 
человека комплекса антропологической неполноценности10.  

Это убедительно подтверждает и обилие ипостасей и парадигмальных центров 
антропологического подхода к образованию, бесконечная рекомбинация начал “конфликтного 
плюрализма антропологии” в педагогической антропологии. 

А.П.Огурцов в основательном исследовании проанализировал возникновение педагогической 
антропологии, смену парадигм в педагогике и осознание кризиса педагогики, соотношение 
философской и педагогической антропологий, различия в трактовке антропологического подхода в 
педагогике. Им выделены наиболее значительные ипостаси-концепции педагогической 
антропологии: интегральная эмпирическая наука (Г.Рот), теория самоосуществления личности 
(И.Дерболав), метода (К.Дунелт), антропологический способ рассмотрения (О.Ф.Больнов), 
феноменология (В.Лох, Лангевелд), экзистенциальная аналитика (Э.Финк), вариант 
трансцендентализма (К.Х.Дикопп), эмпирическая наука (Г.Здарзил), биологически ориентирован-
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ная наука (М.Лидтке)11. М.Култаева указывает на такие главные координаты современной 
философско-педагогической антропологии, как западноевропейская философско-антрополо-
гическая и экзистенциально-антропологическая парадигма, англо-американская педагогическая 
антропология, постмарксисткая и неомарксистская философско-педагогическая антропология12.  

Любая наука, а тем более “последняя”, обещает решение реальных проблем человека, и решение 
появилось: образовательный процесс должен строиться с учетом сущностных принципов 
антропологического подхода: субстанциональности (неотчуждаемости прав человека); 
универсализма (единства человеческого рода), целостности, свободы; многообразия13.  

Но во что реализовалось это решение? Современная ситуация в образовании нередко 
квалифицируется как переход общества и образования от системоцентристского к 
антропоцентристскому типу. В антропоцентристской модели человек объявляется главной целью и 
ценностью общества, “мерой всех вещей”. Все явления природного и социального мира 
рассматриваются сквозь призму человеческих целей и ценностей. В системоцентристской модели 
человек рассматривается как средство достижения каких-то надличностных целей, целей системы 
(космоцентризм, теоцентризм, социоцентризм, идеоцентризм и прочее). Согласно этим двум 
полярным ценностным шкалам конструируются и две гипотетические модели образования: 
системоцентристская модель, которая формирует человека “колесиком” или “винтиком” 
социальной системы, и антропоцентристская модель, когда целью образования якобы является 
развитие личности, формирование личности как субъекта культуры.  

Можно ли согласиться с таким видением в условиях дополняющих друг друга последствиях 
кризиса антропоцентризма XX века (”люди как боги” и “люди как свиньи – и все одинаковы”)? 
Уход от системоцентризма, безусловно, положительный шаг. Но станция прибытия – 
антропоцентризм – задает ложный маршрут.  

Из этого телеграфного рассмотрения современного состояния антропологического знания 
можно сделать, по крайней мере, вывод о потере парадигмы “последней науки” в провале 
антропологической интеграции. 

Неудача в устранении гетерогенности в подходе к педагогической антропологии, отсутствие 
способов и норм ее изложения, которые были бы приемлемы если не для всех, то хотя бы для 
большинства сторонников педагогической антропологии, есть убедительный симптом провала 
интеграции знаний о человеке. Соответственно можно продолжать ожидать неожиданного синтеза, 
или реалистически начать осмысление того факта, что интеграционная парадигма, которая бралась 
за основу развития антропологии, неадекватна своему объекту. Автор книги “Утраченная 
парадигма: природа человека” Эдгар Морен заявлял, что он “всегда верил в возможность создания 
иного общества и иного человечества”. Этой вере и обучает нас осуществленный 
антропологический дискурс.  

Тривиальный принцип целостности человека, находящийся в его основе, нуждается в уточнении 
и переинтерпретации соответственно сегодняшним вызовам. Современная антропология должна 
увидеть реального человека, который не целостен, а “размазан” по разным типам людей, по разным 
иерархиям и комплексам. Человек остается попыткой достижения мифической целостности в 
дискурсе о целостности. Последний же есть выражением гиперкомпенсации комплекса 
антропологической неполноценности и превращения его в комплекс превосходства 
(антропоцентризм). Трудно человеку, привыкнув к гегелевской свободе (”не хотеть ничего, кроме 
самого себя”), освобождаться от антропоцентризма, порождающего антропологическую 
катастрофу, но это необходимо для создания “иного общества и иного человечества”. Важнейшим 
в этом контексте есть концепция надежного будущего общества, выдвигающая ориентации и 
представления, куда осуществляется движение. Необходимо живое открытие знания, насколько 
наше общество готово учиться, поскольку способность и готовность к обучению, по-видимому, не 
являются резиновым фактором современных образовательных технологий.  

 
Антропологическая экспертиза и философия образования  

Трансформация философии образования в философию управления знаниями14 является 
инструментом создания теоретического и прагматического климата для превращения общества в 
общество знания, которое будет отвечать вызовам и ожиданиям XXI века.  

Готовность к обучению ограничена антропным фактором (интеллектуальными, духовными, 
социобиологическими способностями, состоянием здоровья, ощущением необходимости тех или 
иных знаний и т.п.) и должна интенсифицироваться антропологическим фактором. Какие пределы 
потребления знаний? На какой уровень экономической свободы его ориентировать? Какой человек 
нужен?  
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Не без оснований утверждается, что современный мир переживает эпоху изменения 
социального типа человека. Философы, отыскивая сущность человека вообще, употребляют 
полсотни определений сущности человеческой природы. Среди характеристик человека широко 
известны такие метафоры, за которыми скрываются волны и бури философских открытий: 
“politicus animal” Аристотеля, Homo faber, Homo bestia Ницше, Homo ludens Хейзинги, 
“иерархический человек” В. Чалидзе, человек модерна и постсовременный. П. Друкер в 1939 г. 
провозгласил конец экономического человека (Homo ekonomicus), а в 1941-м очертил будущее 
индустриального человека. “Человек Тьюринга” в компьютерной метафоре провозглашается 
сменой человека “типографского” (Маклюэн), “организационного” (В. Вайт), “корпоративного” (А. 
Джей). В изменении типов человека Ницше вызывает “Ubermensch”’а, тем временем Дж. 
Форрестер возлагает надежды на “человека ренессанса”. Говорят о нейронном, “сетевом” человеке 
(когда он уподобляется нейрону или винтику в необъятной сети общества) и тому подобное. 
Ключевая метафора эры коммуникации – Нomo connectus.  

Педагогическая антропология, как подчеркивают Й.Петерсен и Г.Б.Рейнерт в 1994 г., дополнила 
многообразие в определении человека многообразием своих различных подходов:  

”1. Интегральный подход трактует человека как homo educandus и educabilis, т.е. как существо 
воспитуемое и нуждающееся в образовании (А.Флитнер, Г.Рот, Лидтке).  

2.Философский подход интерпретирует человека как “неостанавливаемое живoтнoe” (Ф. 
Ницше). Человек — это целостность открытых вопросов, “открытая система” (О. Больнов, И. 
Дерболав, В. Лох).  

3. Феноменологический подход рассматривает человека как homo distincfus. Человек — это 
подросток, дитя, учитель, школьник, отец, мать (М.Я.Лангевелд. Р.Лассан).  

4. Диалектико-рефлексивный подход трактует человека как “политическое животное”. Человек 
проявляет себя в модусе социального и индивидуального самоосуществления (М.Бубер, Э.Левинас, 
Т.Адорно, В.Клафки).  

5. При имплицитном подходе человек понимается как imago hominus. Человек существует лишь 
в модусе образов себя (Шейерл).  

6. В подходе, делающем акцент на тексте, человек рассматривается как анаграмма, превращаясь 
в поэтический текст (Ж.Деррида, М.Фуко, К.Гирц).  

7. При плюрально-историческом подходе человек трактуется как homo absconditus, 
oбнapyживaяcь в модусе рефлексивности и двоякой историчности (Д.Кампер, Л.Мелленхауэр, 
X.Вулф)”15. 

В мире фиксируется переход от человека экономического к человеку корпоративному; в странах 
с переходной экономикой продолжается обратный процесс – переход от человека корпоративного к 
человеку экономическому. Человек корпоративный создает для себя среду (условия), в которой он 
может жить и развиваться, человек экономический ориентирован исключительно на собственный 
успех. Поскольку изменения не приходят сами, появляется Homo regens (человек, который 
руководит). Последний развивает свое дело и понимание сути человека как существа, которое само 
руководит собой (Homo villicus). Реален сегодня “человек из пробирки”, хотя это и не гомункул 
Вагнера, сотрудника Фауста. Вагнер – предобраз Homo faber или “фаустовского человека”. 
Советский “новый человек”, у которого “вместо сердца – пламенный мотор” из этой же породы. 
Homo faber утвердился прежде всего на Западе, который создавался, развивался, поддерживался, 
охранялся и завоевывал себе место на планете не просто человеческими существами, но людьми 
определенного типа, “западоидами” А.Зиновьева. Последним свойственны практицизм, 
деловитость, склонность к расчету, способность к конкурентной борьбе и риску, 
изобретательность, холодность, эмоциональная черствость, индивидуализм, повышенное чувство 
собственного достоинства, стремление к независимости и успеху, склонность к публичности и 
театральности, большая, чем у других, склонность руководить людьми, самодисциплина и 
самоорганизация. Весь способ жизни западных стран есть проявление и результат индивидуализма 
вестерноидов16. Надо вспомнить и Эдгара Морена, который в книге “Утраченная парадигма: 
природа человека” назвал человека Homo sapiens demens (”разумный-неразумный” ) 17. 

Среди человеческих ресурсов Украины можно встретить представителей всех перечисленных 
типов, однако, можно утверждать, что численно преобладает “человек типографский”. У нас 
недостаточно “людей Тьюринга” и дефицит на “организационных”, “экономических” и 
“корпоративных” людей. А homo educandus ставит вопрос о необходимости разработки 
прикладных, технологических аспектов проблемы, позволяющих переводить общие теоретические 
положения на язык практических решений. На этот вопрос должны отвечать педагогическая 
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антропология, философия и менеджмент образования, определяя, каким образом “печатного 
человека”, а иногда и “пещерного”, трансформировать в “нужного человека”.  
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АНТРОПОЛОГИЯ КАК ПОВОД 
Б.Н.Кочерга 

На основе философских размышлений, осознания опыта и наблюдений  автор рассматривает 
некоторые аспекты нравственных и морально-этических проблем антропологии. 

On the basis of philosophical reflections, comprehension of experience and supervision the author examines 
some aspects of moral and moral - ethical problems of the anthropology. 
 
В начале XXI века антропологическое пространство, несмотря на новомодность научного 

интереса к этому предмету, продолжает сжиматься, как шагреневая кожа, все более 
устремляясь к параметрам метафизической* точки, заключающей некую бесконечность. Эта, 
конечно же, замечательная и глубокая, но не очень доступная мысль, нуждается в раскрытии и 
пояснении, чем автор, тоесть я, и предполагает заняться. 

 
I. От познания сотворённого – к постижению творящего 
Поутихли споры кибернетиков и гуманитариев о принципиальной возможности создания 

искусственного интеллекта: компьютерная программа выигрывает матч у лучшего шахматиста 
планеты. Возможности ординарных, широко тиражируемых программ, вполне доступных для 
пользователя своими интеллектуальными и творческими ресурсами более впечатляют как раз 
тех гуманитариев, которые некогда скептически относились к самой идее создания чего-либо 
подобного (к числу этой уходящей в прошлое когорты автор относит и себя). Профессии 
компьютерного дизайнера, компьютерного полиграфиста,  компьютерного конструктора и т.д. 
становятся массовыми и банальными, но по своим результатам вызывают зависть у архаично 
работающих, даже незаурядных художников-декораторов, издателей, инженеров, 
изобретателей. Я не говорю уже о современных научных исследованиях, практически 
невозможных без использования компьютеров. 

Правда и то, что фантастические представления о киборгах и биороботах оказались 
неадекватными их первичным реальным воплощениям.  Симбиоз естественного и 
искусственного интеллектов уже существует, но этот симбиоз не органический (телесный), как 
представлялось прежде, а функциональный.  Не только профессиональные программисты и 
хакеры, но и масса взрослых дилетантов и детей проводят в общении с компьютером почти всё 
время бодрствования, обнаруживая зависимость более стойкую, чем наркотическая. 

                                                      
* Понятия “метафизика”, “метафизический” здесь и далее будут использоваться в первичном, аристотелевском 
значении. 
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Две, понимавшиеся как противоположные, сферы бытия: объективная и субъективная 
реальности, пополнились третьей – реальностью виртуальной, включающей в себя 
характеристики первой и второй.  В этой виртуальной реальности, существующей на основе 
функционального контакта электронного и человеческого интеллектов, как раз и протекает 
бытие не только прагматической информации, но и чувств, общения, эстетических 
переживаний, тщеславных проявлений, корыстных вожделений, даже секса.  Все это для 
многих оказывается более притягательным и желанным, чем естественные, или теперь уже 
лучше сказать – традиционные аналоги. 

Не новой является идея о перспективной задаче переноса кода, сущности и основных, 
базовых для дальнейшего полного самовоплощения характеристик человека на другой, более 
совершенный, чем белок, материальный субстрат (носитель), задача, связанная с 
необходимостью космической экспансии, хотя бы в силу возможных изменений условий 
существования на земле эта задача начинает проходить первые действия своего решения.  
Конечно, пока что это только первобытная эпоха, каменный век. Но лиха беда начало. 

Разумеется, не для решения этой умозрительно-гипотетической задачи осуществляются 
научные исследования человека. Однако, в современной науке реализация античного еще 
призыва “познай самого себя” происходит при очевидном смещении акцента от метафизики к 
“физике”. Ведущим стимулом здесь выступает сочетание самодостаточной внутренней 
детерминации человеческого познания как такового и потребности в решении научных задач, 
связанных, прежде всего, с борьбой против массовых заболеваний, имеющих вирусную и 
наследственно-генетическую этимологию, заболеваний, угрожающих существованию человека 
как антропологического вида.  Достижения науки в этой области таковы, что они уже 
позволяют решать и еще более надеяться на решение не только прикладных задач (таких, 
например, как создание различных органов человеческого организма для их дальнейшей 
имплантации), но и более масштабных проектов, не так давно представлявшихся просто 
фантастическими. 

После облетевшего все мировые СМИ сообщения о завершении работ по расшифровке 
генетического кода человека, публицистические фантазии (далеко не беспочвенные) на эту 
тему не знают предела, а обалдевшие парламентарии многих стран в спешном порядке 
принимают законы и декларации одни нелепей других. А американская пресса, располагающая 
самым мощным профессиональным потенциалом и во многом построенная на сенсации, была 
наполнена самыми экзотическими проектами по клонированию и генетико-евгеническому 
моделированию человека, а также самыми экстравагантными сообщениями на эту тему. 

Гипотетический проект “намбер ван” – конечно же, клонирование Иисуса Христа. Как 
говорится, за что боролись, на то и напоролись: дождались таки, если не мессии, так хотя бы 
реальных сроков второго пришествия. В образовавшейся в генетической лаборатории очереди 
можно разглядеть добрые глаза Владимира Ильича, спокойно попыхивающего трубкой Иосифа 
Виссарионовича, нервно обкусывающего ногти Гитлера и некоторых других известных 
товарищей и господ.  Нет недостатка и в сугубо частных, интимных инициативах. 

Один американский старикан-миллионер в порыве бешеной маразматической ревности 
прикончил свою юную любовницу. Тяжело переживая случившееся, однако уже на нарах, 
мучимый, очевидно, совестью и желанием одновременно, он прямо из кутузки заказал 
клонирование своей возлюбленной, отстегнув при этом шестизначную сумму. Но, видно, до 
конца вопрос не продумал. Кого же обнимет и утешит очаровательный плод генетической 
революции через роковой для заказчика срок достижения им, плодом, совершеннолетия? 
Заказывать же клонирование от собственных останков былых возможностей престарелый 
похотливый ревнивец не стал, понимая это дело как воспроизводство имевшегося на момент 
заказа качества. 

Современные достижения генетики подпитывают новой калорийной пищей известные 
евгенические идеи о совершенствовании природы человека.  Только в основу нынешних планов 
закладывается не принцип “селекции”, а потенциальные возможности генетико-евгенического 
моделирования. Если подходить к этим настроениям с позиции необходимости устранения 
обнаруженных в конкретных случаях генетических патологий, обуславливающих тяжкие 
недуги, физические уродства, физиологические деформации и т.п. – никаких особых вопросов, 
в том числе и нравственного характера, не возникает.  Если же речь идёт о проектах 
усовершенствования интеллектуальных, волевых, эмоциональных, нравственных качеств 
человека, даже его физических возможностей – здесь возникают серьёзные сомнения и 
опасения.  Какой учёный совет будет определять параметры генетико-евгенического проекта 
совершенствования человека? Вряд ли в такой совет согласился бы войти, скажем, Папа 
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Римский. А вот Бен Ладен с его известной благосклонностью к достижениям биологии 
(вирусологии) и стремлением усовершенствовать мир по своему подобию – вполне. В этой 
связи вспоминается малоизвестный фильм “День гнева”, который, как мне представляется, 
посильней своего первоисточника (если не ошибаюсь – повести Гонсовского). В одном из 
таинственных заповедников существуют так называемые отарки – медведи, обладающие 
интеллектом, во много крат превосходящим человеческий, и особыми экстрасенсорными 
качествами. Подчинив себе местное население, они в своих биологических лабораториях 
пытаются по своему подобию усовершенствовать природу человека, его интеллектуальные и 
физические данные. Сфера же эмоционально-нравственная определяется ими как 
“нецелесообразная”. “Кто такие эти отарки?”– спрашивает герой фильма, еще не ведающий о 
происходящем у проводника по заповеднику (последнего впечатляюще играет известный актёр 
Петренко). “Да так, обычное зверьё”, – отвечает местный авторитет. И еще одна его фраза: “Не 
все те, кто умеют говорить – люди”. Это иносказание имеет вполне понятный и, увы, 
актуальный смысл. 

В чем-то похожая на нынешнюю сложилась ситуация в генетике человека в середине 80-х 
годов прошедшего века в области исследований нейродинамических кодов психической 
деятельности. Я, к сожалению, не знаком с современным состоянием изучения этой проблемы, 
но, очевидно, что ажиотаж (больше журналистский, чем научный), возникший вокруг неё – 
заметно поугас. Во всяком случае, за прошедшие почти двадцать лет “аппарата” для чтения 
мыслей, слава Богу, создано не было. Да и сообщений об открытии непреложной “формулы”, 
объясняющей психофизическую проблему, увы, не слышно. Тем не менее, к несомненным 
достижениям в этой области, помимо конкретных результатов самих исследований, следует 
отнести не только новационно-прогностические философские интерпретации (например, 
известная концепция профессора Давида Дубровского), но и сотни исцелённых с 
органическими поражениями и функциональными расстройствами мозга. 

Недавно мне довелось слушать и смотреть по телевизору запись выступления академика 
Бехтеревой, одного из ведущих специалистов по изучению нейродинамических кодов. Но, как 
оказалось, её занимают  проблемы не научные, а имеющие несколько иное свойство. В своём 
рассказе Бехтерева делилась тяжёлыми и сложными переживаниями, связанными с утратой 
дорогого и близкого человека – мужа. Однажды она стояла у окна своей квартиры и увидела 
смотрящего на это окно человека.  Необычное чувство охватило её сразу. Присмотревшись, по 
известным только ей деталям одежды и особенностям облика этого человека, она поняла: 
внизу, на улице, мог стоять только её умерший муж. Психиатр Бехтерева, хорошо знающая 
“естественную” природу подобных явлений, вполне могла дать происходящему 
соответствующее истолкование. Однако, у этого случая оказался свидетель и очевидец. 
Бехтерева попросила находившуюся в это время в комнате женщину подойти к окну и спросила 
у неё, не знает ли она человека, стоящего на улице. С округлившимися от ужаса и удивления 
глазами женщина назвала имя её мужа. Через некоторое время явление исчезло. Рассказывала 
обо всём этом Бехтерева спокойно, ненавязчиво. Говорила о том, что случившееся заставило её 
многое переосмыслить, что в жизни подобных случаев гораздо больше, чем признаний 
очевидцев по этому поводу. Некоторые из них – люди достаточно образованные и не хотят 
насильственно принимать психотропные препараты в условиях соответствующего стационара. 
Конечно, все мы люди: академики, вагоновожатые, правители, пенсионеры на лавочках. Это, с 
одной, так сказать, антропологической стороны. Но, с другой – все же люди разные. И это 
различие в подобных случаях следует учитывать. Академик Бехтерева, “воскрешатель 
усопших” маг Лонго, гиппотабельная провинциалка, благоговейно принимающая 
“заряженную” Чумаком воду – далеко не тождественные источники свидетельств. 

Для снятия возможных подозрений об экзальтации автора по поводу приведенного выше 
случая и некоторых других, о которых речь впереди, приведу один анекдот. На коммерческий 
сеанс по спиритизму приходит мальчик и покупает билет. “Чей бы ты хотел вызвать дух?” – 
спрашивают у него. “Моего дедушки”, – отвечает мальчик. Через некоторое время в 
полутёмной комнате раздаётся страшный, потусторонний голос: “Здравствуй, мой дорогой 
внучек!” – “Привет, дедуля. А ты это откуда?” – “Как откуда, – продолжает потусторонний 
голос, – с того света”. – “А что ты там делаешь? Ты же еще не умер.” 

Серьёзный разговор на затронутую тему – дело специальное и отдельное. Здесь хотелось 
лишь заметить, что разные уровни свидетельств и различные формы проявлений подобных 
явлений, да и некоторый материал собственного опыта, заставляют относиться к ним 
критически, иронично и, вместе с тем, достаточно серьёзно. 
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После этого, “метаантропологического” отступления (которое, как мы увидим, не случайно) 
вернёмся, собственно, к сюжетам, более близким к научной и философской антропологии. Из 
всего сказанного выше, я надеюсь, будет в какой-то мере обоснованным утверждение о том, 
что человеческий разум (сегодня уже в сотрудничестве с электронным) берёт в “аренду” у Бога 
всё большие участки “антропологического поля”, и, похоже на вечное пользование. Однако, в 
результате такого, преимущественно естественнонаучного, “возделывания”, метафизическая 
сторона антропологии нередко превращается в интеграл, в двоичную систему 
программирования, в непреложное содержание генетики. Теософская* же составляющая 
антропологии вообще выводится за границы позитивной гносеологии, даже за пределы 
трансцедентального познания. Эта составляющая утрачивает даже характеристики атрибута 
веры, превращаясь в миф. Такая тенденция, если я её верно улавливаю, не только ограничивает 
возможности антропологического познания, но и суживает, если не исключает, наиболее 
существенные и сложные, на мой взгляд, сферы самого объекта. 

В свое время дедушка Фейербах с его “абстрактом” понимания родовой (видовой) сущности 
человека, как оказалось, был глубже и перспективнее, чем всё и конкретно ничего не 
объясняющая “совокупность общественных отношений”. С тех времён до современных 
интеграций философской антропологии и социобиологии утекло много философской воды, 
живой и мертвой.  Этот “бурный поток”, протекающий в Хроносе, животворно орошает 
“антропологическое поле” Логоса, хотя иногда мертвый селевой поток затапливает это поле 
так, что губит не только плодотворные ростки мысли, но и уничтожает и их антропологических 
носителей. И тогда, утоляя жажду исключительно водой мёртвой, остаётся только гадать, 
почему, например, одна и та же пресловутая “совокупность общественных отношений” кому-то 
на всю жизнь детерминирует качества негодяя, а кому-то черты праведника? И никакими 
схоластическими и эмпирическими уловками эти вопросы не решишь. В условиях 
“совокупности” подобных общественных отношений, когда одна половина населения 
находится в лагерях, а другая, одобряя это с громкой радостью, с тихим ужасом не исключает 
подобную возможность для себя, в таких условиях жизнеустройства все критерии оценок 
деформируются: духовные и научные – нивелируются, идеологические и правовые – действуют 
по усмотрению власти. Попробуй тут разберись, кто негодяй, а кто праведник, если в этом не 
смогли разобраться такие люди, как Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Анри Барбюс, Ромен Роллан, 
Лион Фейхтвангер. Причины их заблуждений и иллюзий иные. Но, тем не менее, это были 
незаурядные проницательные личности. Все они, посетив Союз в 30-е годы, имели встречи с 
“отцом народов”, некоторые лично присутствовали на процессах 1936-1938 гг. Тем не менее, 
они не смогли разглядеть того, что сотни тысяч, сравнительно безобидных, бюстов и портретов 
“человека с усами”, о которых Фейхтвангер говорил со Сталиным, уже были свидетельством 
массовой антропологической деградации, подменившей постантропологическую, или, как 
говорили социобиологи первой волны, генно-культурную коэволюцию. Заметим: массовой, но 
не тотальной. Избежать полной антропологической катастрофы в периоды подобного 
общественного устройства удаётся не только потому, что любой тип общества, несмотря на 
“железные занавесы”, не существует изолированно от остального человечества, но еще и 
потому, что любое конкретное общество, как и человечество в целом, так и отдельный человек, 
не изолированы, очевидно, от иных, высших сил, непосредственно себя не обнаруживающих. 
Однако, оставим в покое темы современного обществоведения и, опять же, вернёмся к нашим 
“антропологическим баранам”. 

Несомненно, что современная философская антропология и социобиология располагают 
определёнными возможностями для познания не только принципов распределения “долевого 
участия” порока и добродетели, но и для объяснения результатов воплощения этих принципов 
в конкретном человеке. Пытаться объяснить конкретное содержание человека, его 
индивидуальные, личностные черты (одарённость натуры, ценностные критерии, нравственные 
установки, предпочтения, влечения и т.п.) с помощью педагогической генетики, генетики 
гениальности, импрессинга (Эфроимсон) – не только возможно, но и необходимо. Однако, есть 
здесь такие области, постигнуть которые исключительно человеческим умом, очевидно, не 
удастся. Но: “Всё в твоих руках, всё в твоих руках, всё в твоих руках и даже я”, – поёт 
очаровательная Анжелика Варум, больше похожая на ангела, чем на женщину и заставляет 
сосредоточиться не на том, что находится в руках её возлюбленного, а на руках Пославшего 
этого ангела. А, может быть, это уже возраст? Здесь я, простите, намекаю не на утрату 

                                                      
*Понятие “теософия” здесь употребляется в его этимологическом значении, а не в интерпретации и традиции 
Е.Блаватской. 
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видоантропологических качеств самца, а на возрастающие с годами возможности приобщения 
к мудрости. Хотелось бы надеяться, что так оно и есть. 

 
II. От обретённой моральной свободы – к “оковам” осознанной нравственной 

необходимости 
Я проживаю в Нью-Йорке достаточное время для того, чтобы присмотреться. Могу 

засвидетельствовать, что это не лучшее место на свете, хотя, как известно, и далеко не самое 
худшее. Есть такой анекдот. У нового эмигранта из Китая спрашивают: “Ну, как тебе Нью-
Йорк?” – “Мне нравится, – отвечает. Тихо, чисто, безлюдно”. Это я, опять же, к тому, что в 
обольщении и иллюзиях не пребываю. Но что действительно не перестаёт поражать в “столице 
мира” на каждом шагу, так это даже не великое этническое разнообразие населения, а 
толерантность его сосуществования. Одни и те же люди, прибывшие из Пакистана, Палестины, 
Косово, Афганистана, Азербайджана, еще Бог-весть откуда, вырвавшись из вчерашней 
взаимной ненависти и резни, не получив на новом месте жительства никаких особых благ, 
сегодня, как зомбированные, принимают и выполняют новые правила толерантности. Я не 
видел уличной или бытовой стычки, не наблюдал ни одного скандала, даже в ситуациях, как бы 
провоцирующих конфликт. Разумеется, есть легальные демонстрации палестинцев и евреев, 
афро-американцев и “латинос”, но со стороны всё это смотрится, как шоу, мало чем 
отличающееся от хелловинских шествий возмущённых геев и лесбиянок. Будучи недавно в 
Вашингтоне, мне довелось наблюдать две, параллельно идущие демонстрации: палестинцев – 
протестующих против “агрессии” Израиля, и представителей сексуальных меньшинств – 
требующих легализации однополых браков по всей стране. Любопытствующая публика, 
нафотографировавшись у Белого дома, как бы продолжала свою туристско-развлекательную 
программу. Имеются, конечно, крайне радикальные этническая пресса и различные 
организации, есть религиозные и социально-психологические настроения, скажем так, не 
отличающиеся взаимной симпатией. Но всё это не приводит, за исключением единичных 
случаев, к проявлениям открытой вражды и насилия. Не только космические корабли 
голливудских фантастических фильмов населены “разноцветными” людьми, нормально и 
уважительно относящимися друг к другу – реальные офисы различных учреждений и фирм, 
учебные заведения, общественный транспорт и т.д., в этом отношении не отличаются от 
вымышленных космических “Вояджеров”. На фоне происходящей во всём мире религиозно-
этнической вражды и междоусобицы, этот нью-йоркский феномен никакими экономическими, 
политическими, цивилизационными причинами, никаким “плавильным котлом” до конца 
объяснить невозможно. Ощущение участия в этом удивительном явлении, в этом, как бы 
показательном для человечества примере каких-то сверхъестественных сил – присутствует 
постоянно. Мне кажется, что в этом современном Вавилоне “наоборот”, здания-близнецы 
Всемирного торгового центра являлись указующим вектором антропологической эволюции 
человечества, её устремлённости к высшему началу. Хотя известны и другие символы и 
смыслы, связанные с этими сооружениями. Однако, ясно, что не Бог (как в первом случае) 
разрушил эти “нововавилонские башни”, а сила противоположная. 

Вернёмся, все же, от спорных символов к реальным наблюдениям. В правила толерантного 
поведения составной частью входят соответствующие нормы общения внешней культуры. Этот 
высокий уровень внешней культуры общения в Нью-Йорке тоже бросается в глаза. Правда, 
тинэйджерам никогда не придёт в голову уступить место в автобусе пожилому человеку, а в 
метро мужчина может спокойно сидеть, так сказать, в присутствии оставшейся без места дамы. 
Но это всё считается достижениями здешней цивилизации. Однако улыбка, знаменитая 
американская белозубая улыбка, всегда опережает любой вопрос, любую фразу. Эта 
искусственная, соскальзывающая с лица, как обмылок, улыбка, бывает иногда неприятнее, чем 
её отсутствие. Но здесь, если говорить, в общем, хотя и не эмоция детерминирует мимику, но 
мимика, неизбежно пробуждая эмоцию, закрепляет её, создаёт устойчивый положительный 
эмоциональный стереотип. При обязательном придерживании двери для идущего сзади (тоже 
стереотип), практически не бывает ситуаций, при которых не помогут инвалиду или пожилому 
человеку. На традиционное приветствие: “Как поживаешь?” – следует обязательный ответ при 
любых обстоятельствах: “Хорошо, а ты?” И непременное: “Спасибо, замечательно!”  
Разумеется, обязательные правила толерантного поведения и соответствующие стереотипы 
внешней культуры – это далеко не нравственный императив, но от них к нему гораздо ближе, 
чем от стереотипов беспардонности и хамства. В американской социологии, помнится, была 
даже целая теория, утверждавшая, что качество жизни зависит от употребляемых нами слов. 
Однако, было бы наивным полагать, что эта положительная “обязаловка” общения сама собой 
делает жизнь нравственной и прекрасной, однако жизненного тонуса и оптимизма заметно 
прибавляется. Да и зла, раздражительности за целый день накапливается меньше. Не возникает 
потребности, как после общения, скажем, с прорабом и “коллегами”, принять на грудь 
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“полкило” для расслабона, да врезать кому-нибудь между глаз. Кому – не важно, лишь бы душу 
отвести. 

Поведенческие нормы и стереотипы формируют привычку, а привычка, как известно, вторая 
натура. Эта вторая натура неизбежно вступает в контакт с первой, природной. Здесь может 
возникнуть как резонанс, так и противоречие. А это уже ощутимые сигналы для пробуждения 
совести, чести, порядочности, чувства долга – всего того, что как раз и составляет 
нравственный императив. 

Кант, как известно, создавший еще в молодости обстоятельную и глубокую для его времени 
космологическую теорию, а затем разработавший этическое учение, имеющее ценность 
непреходящую, не случайно признался, что его более всего поражали две вещи: звёздное небо 
над нами и нравственный закон внутри нас. Дополнять Канта – это все равно, что петь после 
Паваротти, не имея голоса.  

Но – чертовски хочется! Вот и я, не удержусь и пропою. Лично меня еще более поражает 
наблюдаемая и ощущаемая иногда взаимосвязь между теми вещами, которые поражали Канта, 
как бы обособленно, во всяком случае, через “и”. 

Не об этой ли взаимосвязи “Солярис” Андрея Тарковского, который для меня явился 
откровением того, что земля, от травы до человека, “космичнее” и таинственнее космоса? 

Действительно, почему одни и те же по сути поступки, поведенческие реакции, варианты 
выбора, возможности обладания и т.п. для одного связаны с непреодолимым нравственным 
рубиконом, другой же о существовании такового может даже не догадываться, или же 
преодолевает его без особых терзаний и надрывов? Почему, даже получая в этом отношении 
“подсказку” (внутреннюю или внешнюю), мы более склонны сосредотачиваться не на ней, а на 
поисках самооправдывающей мотивации? Почему, встречаясь с прямым указанием на наш 
недостойный поступок, мы отвечаем нашему оппоненту типа: “сам козёл”, припоминая все 
возможные или мнимые его грехи? 

Почему, почему – по кочану, как говорит моя дочь. И говорит, скорее всего, правильно. 
Историческая ретроспектива показывает, какой страшной ценой антропологический вид 
“Человек разумный” оплачивает свою нравственно-цивилизионную эволюцию. На этом пути 
Гулаг и Холокост, комбоджийский “идеологический” и косовский религиозно-этнический 
геноцид – последние “антропологические” жертвы (или жертвоприношения?) человечества 
лишь века ХХ  11 сентября 2001 года – новая, но, как это не прискорбно, далеко не последняя 
запись в этом мартирологе. Выражаясь метафорически, должен заметить: такой характер 
нравственного “этногенеза” присущ и нравственному “морфогенезу” конкретного человека. 
Здесь работает тот же принцип: “по кочану”. Результаты обретаются только через глубокие 
личные переживания и потрясения. Никакая назидательная педагогика и просвещение на тему: 
“что такое хорошо – что такое плохо” – не действуют . 

В материал и в дополнение научных усилий по исследованию сложнейшей и 
противоречивейшей нравственной сферы человека, кроме анализа опыта житейских 
наблюдений, многое может дать и материал, связанный с доступными для анализа рефлексиями 
и другими зафиксированными проявлениями личностных качеств людей незаурядных. В этом 
отношении хочу обратить внимание лишь на некоторые, так сказать, детали. 

Для автора того или иного вида публичного самораскрытия этот опыт таит в себе довольно 
коварный эффект, но именно в нём содержится то, что может представлять особую ценность 
для анализа качеств личности и их непредвзятой оценки. Дело в том, что любая рефлекция, 
рассчитанная на постороннее восприятие, кроме известных неосознаваемых “обмолвок” по 
Фрейду, неизбежно содержит подспудное стремление представить результаты самоанализа и 
самооценки в выгодном для её автора свете. Я не говорю здесь о заведомых усилиях, имеющих 
в качестве основного целеполаганья задачу выдать желаемое за действительное. Такие усилия, 
как правило, самоочевидны, саморазоблачителны и неинтересны. 

Но даже в случаях, отмеченных глубиной и тонкостью, литературной незаурядностью, 
осуществлённых, казалось бы, на пределе искренности, всё же присутствует некое, 
неосознаваемое автором, лукавство, даже перед самим собой, попытки не то чтобы завысить, а, 
как бы, исключительно со своей “колокольни” мотивировать собственные нравственные 
проявления  в описываемых фактах, ситуациях и обстоятельствах. Вообще, любой текст 
говорит об авторе больше, чем он сам хотел сказать, даже если он повествует не о себе, а о 
другом. Заметно это бывает и невооружённому особыми герменевтическими “очками” взгляду. 
И хотя персона автора несет непредвиденные ею потери, в этих неосознаваемых и, очевидно, 
неизбежных деформациях “объективности” как раз и содержится ценнейший материал для 
непредвзятого экзистенциального анализа субъективности. На моё лично видение, в качестве 
такого примера здесь можно было бы указать на некоторые сюжеты и эпизоды из 
автобиографической прозы Юрия Нагибина. 
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Что же касается материала, связанного с проявлениями личностных качеств людей 
незаурядных, проявлениями, относящимися к области нравственной, а может быть и к сфере  
еще более сложной и труднопостижимой – ограничусь всего несколькими примерами. 

Осип Мандельштам, написавший своё знаменитое антисталинское стихотворение “Мы 
живём, под собою не чуя страны...” сказал в нём всё: и о “кремлёвском горце”, и о 
“длинношеих вождях”, и о “полулюдях”, и о всей “великой эпохе” в целом. То-есть, сказал то, 
что они заслуживали не только в его, Мандельштама, время, но и на годы вперёд. Он сказал то, 
чего не могли постигнуть знаменитые европейские писатели, то, что в своих исследованиях по 
крупицам обнаруживала и описывала объективная историография много лет спустя. Но то, что 
он сказал и как он это сказал – было, очевидно, во многом неожиданно и для него самого. 

Пастернак, прочитавший это стихотворение, умолял Мандельштама никому его не 
показывать. Но Осип Эмильевич, как ошпаренный, бегал по всей Москве и каждому 
встречному-поперечному читал роковой для себя текст. А потом, вытаращив от страха глаза, 
прикладывал палец к губам и шептал: “Только – никому, а то меня расстреляют”, и бежал 
читать дальше. 

Чем и как можно объяснить это самоубийственное поведение поэта? Неуёмное тщеславие 
взяло верх над инстинктом самосохранения? Мандельштам знал себе цену и знал, что цену эту 
знают другие. А, что до инстинкта, так он присутствовал не в меньшей мере, чем у других. 
Иначе, как понять написанную позже, если не ошибаюсь, уже после воронежской ссылки, 
хвалебную оду Сталину? Отличалась эта ода от словословий придворных пиитов разве что 
более высоким уровнем верификации. Но дело было сделано. И насильственная смерть, ясно 
предвиденная обезумевшим человеком, вскорости настигла “заказчика”, только не в виде 
расстрела, а в более мучительной форме. Какие “нравственные императивы” внушали 
Мандельштаму такое поведение – остаётся загадкой. 

Еще одной легендарной загадкой является разговор Сталина с Пастернаком о 
Мандельштаме, который оброс многочисленными противоречивыми интерпретациями. 
Разговор знаменитый, хотя кроме его участников, доподлинно никому не известный. Даже 
записи, сделанные со слов Пастернака различными людьми, содержат существенные различия. 
Однако, из абсолютно совпадающих по смыслу частей различных вариантов, главное 
содержание этого разговора не вызывает сомнений. На вопрос Сталина о том, как Пастернак 
относится к своему товарищу (скорее всего, что имелся в виду товарищ по перу) – Пастернак 
ответил, что Мандельштам никогда его товарищем не был (это была правда, но правдой было и 
то, что Мандельштам уже был арестован и Пастернак об этом знал), а поговорить со Сталиным 
он давно хотел, но на другую тему. На какую, – спросил Сталин. Ну, например, о жизни и 
смерти, – заявил Пастернак. У меня сейчас нет времени говорить на эту тему, – сказал Сталин. 
Вот, собственно, и всё, если не считать последней реплики Сталина, хотя и лицемерной, но всё 
равно унизительной, если не убийственной для Пастернака: мы, большевики, своих товарищей 
в беде не бросаем. (Я не закавычиваю содержание разговора потому, что, к счастью, при нём не 
присутствовал). 

Как я уже сказал, существуют самые противоречивые интерпретации этого разговора и 
прямо противоположные нравственные оценки поведения Пастернака. Многие, включая 
Ахматову и даже Надежду Мандельштам, склонны к оправдательному варианту: Пастернак, 
дескать, был не готов к разговору и растерян; чтобы понять его ответы Сталину – надо хорошо 
знать странности Пастернака и т.п. (Кстати, не эти ли странности спасли Пастернаку жизнь? 
Известна сталинская фраза: “Не трогайте этого юродивого”.) Кроме того, с поэтом по телефону 
говорил не просто коварный тиран, с ним говорила “концентрированная мировая энергия” 
(выражение Надежды Мандельштам). Сам же Пастернак, несмотря на прилюдные попытки 
оправданий, никогда не простил себе своей растерянности и малодушия. Его нравственный 
самосуд был мучительным и продолжался многие годы. 

Живущий в США русский писатель и литературовед Владимир Соловьёв высказал 
обоснованное предположение о том, что истоки “Доктора Живаго”, по крайней мере, 
нравственные побудительные мотивы романа, восходят к легендарному телефонному 
разговору. Если Соловьев прав в своей догадке, а по всему похоже, что так оно и было, какой 
силы должен был быть нравственный императив, чтобы в многолетний период вынашивания и 
осуществления замысла вести ежедневную борьбу с “антропологическим” страхом от 
осознаваемой реальной возможности разделить за свою работу мандельштамовскую участь? И 
все-таки, в этой тяжелой борьбе (не об этом ли: “С кем протекли его боренья? С самим собой, с 
самим собой”) одержать победу. После такого испытания, небольшой грех – отказ от 
Нобелевской премии “под давлением общественности”. Нравственная самореабилитация 
состоялась. Суд же со стороны – так, а судьи кто? 

Лично для меня роман Пастернака – один из лучших образцов русской прозы. Но речь не о 
его художественных особенностях. Когда роман был еще запрещён и ходил в самиздате, 
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многие, прочитавшие его, говорили: “А почему он запрещён? В нём “ничего такого нет”.  
Конечно же “Доктор Живаго”– роман антисталинистский, антисоветский, хотя бы только по 
своей ментальности, тону, экзистенции. И в этом “литературоведы” в штатском оказались 
ближе к истине, чем Иосиф Бродский, редко ошибавшийся в своих оценках, но, в данном 
случае, опустивший “Доктора Живаго” ниже “Унесённых ветром” Митчелл. Не думаю, что 
гения “задавила жаба”. Просто у Бродского были свои особые критерии и от них – собственная 
иерархия, в том числе и русской прозы. Но опять же, здесь не об этом. 

    Последний пример: 
В барак вселили смерть, как ровню, 
чтоб страхом сбить усталость. 
Швырнули душу на жаровню, 
чтоб тело пресмыкалось. 
А он достал клочок бумаги 
и грифеля огрызок. 
И записал: “Шумят овраги. 
Уж первый ливень близок.” 
 
Это стихи Юрия Влодова, посвященные латышскому поэту Яну Веверису, брошенному 

фашистами в концлагерь. Когда человек в условиях лагеря достаёт клочок бумаги и записывает 
(или сочиняет в голове), скажем, “Один день Ивана Денисовича” – это еще как-то понять 
можно, и то не до конца. Но кто человеку в барак смертников принес звук шумящих оврагов и 
предощущение первого ливня? Откуда это? Лично у меня нет оснований (ни научных, ни 
опытных) для того, чтобы ставить под сомнение признания о “слышимом голосе”, “диктовке”, 
т.е. непосредственном восприятии как бы готовой информации. Скорее обратное – есть 
основания относиться к таким свидетельствам с доверием. Характерно, что чем значительней 
здесь уровень художественного и научного гения, тем выше репрезентативность таких 
откровений. 

Завершая раздел, логичней было бы сформулировать какие-то выводы, но почему-то 
напрашиваются вопросы. Может быть, постантропологическая эволюция – это и есть движение 
от “Человека разумного” к “Человеку нравственному”? Последнее, кстати, не исключает 
первое. Обладает ли человек как антропологический вид самостоятельными возможностями 
для такой эволюции? Хотелось бы знать ответы на эти вопросы. 

 
Заключение 
Попытаемся подвести некоторые, как бы теоретические итоги и, в этой связи, обозначить 

кое-что из показательных, на мой взгляд, эмпирических наблюдений. Первую задачу вполне 
можно решить путём простого переноса в заключение соответствующих названий разделов: от 
познания сотворённого – к постижению творящего; от обретённой моральной свободы – к 
“оковам” осознанной нравственной необходимости. Это и есть центростремительные 
направляющие антропологического пространства в его движении к метафизической точке, 
заключающей бесконечность эволюции качеств и форм осознающей себя сущности. Для нас 
эта бесконечность – всего лишь гипотетически-умозрительное будущее. Даже более 
представимые целеполагания, которые сформулированы в двух итоговых тезисах, 
предполагают видовой антропологический результат в немыслимой дали времени. Но 
движение к нему возможно и реально уже сейчас. Это как в хасидизме: “Прихода Мойшиаха 
нужно ждать каждый день и каждый  день готовить себя к этому событию.”  

           Увы (или – во благо?), нам не дано знать того, что случится даже завтра, тем более 
неведомо, что будет происходить за временным интервалом собственной жизни. Один только 
Нострадамус устами своих бесчисленных интерпретаторов продолжает удивлять 
любознательную публику точностью долгосрочных пророчеств и то, как оказывается, уже 
после свершения событий. Однако и в нашем бренном житии-бытии кое-кому удается 
“подключиться” какими-то особыми фибрами к некоему универсуму времени и пространства. 
Современные “ванги”, “глобы” и мало кому известные пациенты психиатров Брагиной и 
Доброхотовой, наблюдавшиеся в клинических условиях, обнаруживают реальную, устойчивую 
способность к предвидению, правда, далеко не выходящему за пределы нашей обозримой 
жизни. Во всём этом улавливается ещё один намёк на вероятные пути постантропологической 
эволюции, указание на возможный первоисточник данного намёка. 

Случаи, о которых идет речь, экстраординарны. Но и на нашем заурядном житейском 
уровне иногда кое-что да и происходит. К примеру, один мой знакомый, человек какбы 
верующий, сильно страдал от геморроя. Намаявшись от бесполезных хождений по врачам, он 
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несколько раз истово помолился. Я не знаю, что ему приписал от недуга Бог, или это 
произошло само собой, но геморрой исчез. Факт этот достоверный, хотя после рассасывания 
коллоидных рубцов на сеансах типа Кашпировского, далеко не уникальный. По этому поводу в 
научных сферах более убедительны были бы объяснения, связанные с суггестией и 
самосуггестией. Но вот что интересно. Через некоторое время выпустил этот мой знакомый на 
другого человека каку. Причем, не из естественного места, что, вроде, было бы нормально. 
Сказал бы: “Да, с..ть я на тебя хотел!” Как сказал –  так и сделал. Ан-нет. Произвёл он 
непотребность из другой области, как раз оттуда, где должен бы находиться этот самый 
нравственный императив. Однако, его там или не оказалось, или он был наглухо запечатан 
библейскими заповедями, определить сложно. Но геморрой – восстановился в полном 
“цветении”. Может, это совпадение. А может быть, и нет. Такая, вот, получилась 
“антропология”. 

Свой околоантропологический опус позволю завершить (уже начинаю почти в рифму) 
такими “виршами”:  

Превратился объект в субъект 
на исходе двадцатого века: 
есть искусственный интеллект! 
Нет искусственного человека. 
 
На дворе двадцать первый век – 
взяты новые рубежи: 
есть клонированный человек! 
Нет клонированной души. 
 
P.S. Заведомо приношу извинения за возможно неточное употребление некоторых понятий 

и за возможно неверное написание некоторых имён. При подготовке данного материала у 
автора не было возможности обращения к каким-либо научным источникам. 
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ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:  
НЕОБХІДНІСТЬ КОГНІТИВНОГО ВИМІРУ 

А.І.Павленко 
У статті розглядається проблема змістовної класифікації освітніх технологій. 

The article is devoted to the problem of theoretical classification of educational technologies. 
 

Для ХХІ століття характерне зміцнення принципів педагогічної антропології як “системи 
педагогічних поглядів, що грунтується на даних наук про людину” [1, С.27]. Серед наук про 
людину, які відіграють важливу роль у освітньому процесі, визначальна роль належить психології 
(педагогічній, віковій, диференціальній тощо). Адже саме врахування закономірностей виникнення, 
розвитку та форм прояву психіки у людини, психічних, зокрема когнітивних, процесів, компонентів 
діяльності і спілкування виходять на чільне місце у сучасних педагогічних технологіях. Зміна 
освітньої парадигми на межі тисячоліть супроводжується зміною змісту освіти, підходів, 
процесуальних вмінь і новими інформаційними можливостями. Найважливішою складовою 
педагогічного процесу стає антропоцентрична (зокрема, особистісно орієнтована) взаємодія 
вчителя і учня як модель однієї із можливих взаємодій дитини у освітньому процесі.  

Г.К.Селевко у своїй монографії, що має грунтовний та довідково-енциклопедичний характер, 
розглядає класифікаційні параметри освітніх технологій, серед яких більшість має чітке 
психологічне спрямування: рівень застосування, філософську основу, основний фактор розвитку, 
концепцію засвоєння, орієнтацію на особистісні структури, характер змісту, тип управління, 
організаційні форми, підхід до дитини, переважний метод, категорію научуваних [2]. Широкий 
пошук, огляд і узагальнююча рефлексія реально існуючих та перевірених часом освітніх технологій 
дозволив авторові встановити певний універсальний класифікатор для освітніх технологій, 
щоправда, без розгляду освітніх протиріч освітнього процесу та шляхів їх усунення. Це призвело до 
відомого експертного суб’єктивізму оцінки класифікаційних параметрів окремих технологій, до 
звуження діагностичної бази описаних освітніх технологій, педагогічної керованості освітнім 
процесом, позбавило порівняльної динаміки та можливостей визначення закономірностей розвитку 
освітніх технологій в цілому, дало лише “моментальну фотографію” важливого історико-
культурного процесу. 

Так, зокрема, класифікаційний параметр орієнтації на особистісні структури будується на 
протиставленні автором інформаційних технологій (формування шкільних знань, умінь, навичок з 
предметів – ЗУН), операційних (формування способів розумових дій – СРД) та емоційно-художніх і 
емоційно-моральних (формування сфери естетичних і моральних відношень – СЕМ) технологій 
саморозвитку (формування механізмів самоуправління особистості – СУМ), евристичних 
(розвиток творчих здібностей) та прикладних (формування діяльнісно-практичної сфери). При 
цьому сучасному традиційному навчанню відповідає, за свідченням автора інформаційна 
технологія, ЗУН [2, С.34]. Відзначаючи виключну складність проблеми визначення 
класифікаційних параметрів освітніх технологій взагалі і орієнтацій в них на особистістісні 
структури, разом з тим, нам видається таке протиставлення занадто спрощеним і некоректним. 
Воно є своєрідним відлунням дискусії різних науково-педагогічних шкіл, що намагалися довести 
свої реальні і уявні переваги (особливо в умовах, коли автори науково-педагогічних концепцій 
навчання вже фізично не могли дати відповідь своїм новим опонентам). Разом з тим, не викликає 
сумніву той факт, що навчання, цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь і 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини є за своїм змістом інформуванням, певним 
інформаційним процесом, що має певний інформаційний вимір, і у різних видозмінах міститься у 
будь-якій освітній технології. Так само, що і рівень засвоєння ЗУН у традиційному навчанні 
супроводжується формуванням адекватних їм способів розумових дій (і вони не є елементарними) 
– СРД, розвитком певного рівня мислення, зокрема логічного, частково творчого (пригадаємо, що 
проблемне навчання було чи не найвідомішим застосованим до конкретних поурочних розробок і 
впроваджених у шкільній практиці у 80-х роках ХХ століття), способів навчальної роботи і 
розумової діяльності. Надто дискусійно зовсім відмовляти традиційному навчанню у евристичній і 
прикладній технологіях. Час прийняття врівноваженої (не псевдореволюційної) оцінки: від чого ж 
ми відмовляємося, і що відкриваємо нове у освітніх технологіях на початку ХХІ століття – мабуть, 
ще тільки надходить. 

Когнітивний підхід (від лат. cognitio – знання, пізнання) стосовно класифікації освітніх 
технологій грунтується саме на врахуванні вивченої структури і перебігу пізнавальних процесів 
(когнітивних структур) людини.  
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Освітні технології неможливі без врахування закономірностей процесів запам’ятовування, 
забування тощо, і як правило, вони розвивають ті чи інші види пам’яті (образну, логічну пам’ять, 
емоційну, моторну тощо). Проте переважна орієнтація освітньої технології на окремі види пам’яті, 
її перевантаження (що характерне для традиційного навчання), можливості технології обмежує. 
Спеціальний аналіз показує, що більшість існуючих освітніх (дидактичних) технологій і 
відповідних когнітивних психолого-педагогічних концепцій є за змістом концепціями розвитку 
мислення учнів у різних його проявах (асоціативно-рефлекторна теорія, теорія формування понять, 
теорія змістовного узагальнення В.В.Давидова і Д.Б.Ельконіна, теорія поетапного формування 
розумових дій тощо). Роль і опора у дидактичних теоріях на інші пізнавальні процеси (сприйняття, 
уява, увага тощо), ще багато в чому чекають на своє вирішення. Цікавими є у цьому плані теорія 
нейролінгвістичного програмування (НЛП), сугестопедагогіка тощо. Очевидно, що класифікація 
освітніх технологій повинна охоплювати і когнітивний підхід, що залежить від переважної 
орієнтації і опори на ті чи інші психологічні пізнавальні процеси та їх розвиток. 

Тільки людина здатна свідомо накопичувати досвід пізнання оточуючого світу із покоління в 
покоління, ефективно нарощуючи та зберігаючи обсяг корисної інформації та вдосконалюючи 
канали та засоби її обробки. На сучасному етапі розвитку цивілізації так звана комп’ютерна 
метафора [3, с.62], допускає можливість аналізу процесів інтелектуальної діяльності людини за 
аналогією з процесами роботи комп’ютера (штучного інтелекту). 

Антропоморфізм від початкового міфічного наділення предметів і явищ природи, небесних тіл, 
тварин зовнішністю і фізичними властивостями людини на сучасному етапі отримав поширення на 
антропотехнічний комплекс, змішані людино-машинні системи (людина, ЕОМ, середовище). І 
центральною ланкою таких змішаних систем залишається людина [1, с.28]. Людина впливає або 
навіть створює середовище, яке отримує атропологічний вимір. Зокрема, у нових інформаційних 
технологіях навчання дотримання діалогового режиму взаємодії учня з ЕОМ передбачає його 
“олюднення”, створення “дружнього” інтерфейсу (комплексу технічних та програмних засобів, які 
забезпечують таку взаємодію без використання мов програмування). При цьому спрощується 
спосіб взаємодії користувача з системою, досягається оптимізація та адекватність інтерфейсу 
задачній структурі та галузі застосування, психологічна комфортність та невимушеність 
спілкування. Забезпечується толерантність (терпимість) системи та здатність до сприйняття не 
лише однієї точки зору, що дозволяє уникнути можливих непорозумінь з учнем (які виникають 
внаслідок розбіжностей у поглядах). Сам спосіб передавання повідомлень системі людиною має 
бути психологічно природним, а спосіб передавання повідомлень користувачеві системою – 
природним для сприйняття (з широким використанням, поряд з мовними повідомленнями, 
кольорової графіки, анімації, звуку, ключів) [4, С.152 – 154]. Іншим прикладом для гіпермедійних 
систем може слугувати “чарівний” віртуальний світ, або віртуальні спільноти як штучне 
середовище, у якому функціонують за певними правилами визначені об’єкти, мережі віртуальних 
світів і тощою. На жаль, потенційні можливості таких гіпермедіа в освітніх технологіях ще 
знаходяться на етапі прогнозування і розробки. 

Поданий нижче на схемі можливий відкритий для добудови варіант класифікації освітніх 
(зокрема дидактичних) технологій генетично пов’язаний принаймні з двома, на наш погляд, 
головними протиріччями, що є актуальними для шкіл України: 1) зниження (відсутність) мотивації 
і інтересу до навчання; 2) невідповідність між обсягом необхідної для засвоєння учнями навчальної 
інформації і відведеним для вивчення часом. Якщо перше протиріччя зумовлене соціальною 
кризовою ситуацією в країні, і як це не дивно, досить високими загальними освітніми стандартами 
для учнівського загалу , то друге протиріччя відображає загалом загальносвітову тенденцію. Ми 
живемо у епоху революційного зростання науково-технічної інформації. Період подвоєння такої 
інформації у світовому масштабі становив за даними ЮНЕСКО ще 20 років тому 5 років, а зараз – 
всього 2,5 роки. Все важче і важче стає освітянам відображати у шкільних програмах сучасний стан 
і досягнення науки. Наприклад, вчителі шкільної математики обмежуються елементами 
диференціального і інтегрального числення (створеними Лейбніцем та ін. у ХVІІІ ст.), відставання 
фізиків дещо менші (лазери – 50 років, напівпровідники – 40 років і т.д.). Щоправда, і про це не 
треба забувати, для науково-технічної інформації існує і своєрідний період напіврозпаду (старіння), 
який має однаковий порядок із розглянутим періодом подвійного зростання. 

Інтенсивні освітні технології розвивалися паралельно як у вітчизняній педагогіці, так і в інших 
країнах. Зокрема, модульна система навчання історично з'явилася як альтернатива “лінійній” 
предметно-урочній системі порівняно недавно. На Всесвітній конференції ЮНЕСКО у Токіо (1972 
рік) модульна система була рекомендована як найбільш придатна для безперервної освіти і згодом 
отримала визнання у навчанні як молоді, так і дорослих. 
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Основні протиріччя сучасного освітнього (навчального) процесу і освітні технології, 
спрямовані на їх розв’язання 

 
Як свідчить В.Оконь [5, с.112], існує принаймні два різновиди модульної системи навчання: 

один з них отримав розвиток у США, а другий – у Німеччині. За американським варіантом, модуль 
– це частина шкільного дня, заповненого відповідним дидактичним змістом. Зміст у кожному 
модулі розрахований на 15-20 хв. і навіть у окремих випадках менше. Окремий модуль може 
вимагати реалізації залежно від мети або у великих групах учнів, або зовсім невеликих, або навіть 
індивідуально. За американської версії перевага надається організаційним елементам навчання 
(формі). 

За версією, що отримала поширення у Німеччині, більша увага надається змістові навчання. Як 
модуль в ній розглядають дидактично упорядковану одиницю програми, з погляду на її цілі, зміст, 
засоби і методи, що становить відносно замкнений відрізок навчання. Виокремлюють початкові, 
або базові модулі, що розглядаються на початку курсу, і такі, що є їх продовженням і одночасно 
основою для побудови наступних модулів. Модулі можуть бути “полі-”, тобто такими, що є базою 
для двох або більше наступних за ними модулів, та “моно-” – як основа для одного модуля. 

Основні протиріччя сучасного освітнього процесу 

Зниження (відсутність) 
мотивації навчання (учіння) 

Невідповідність між обсягом засвоюваної 
інформації і відведеним для вивчення часом 

Педагогіка 
співробіт-
ництва 

Особистісно-
рольовий 
підхід 

Гуманізація і 
гуманітариза- 
ція навчання 

Екстен-
сивні ОТ 

Інтен-
сивні 
ОТ 

Розви-
ваючі 
ОТ 

Традиційне 
навчання 

Укрупнення 
дидактичних 
одиниць 
(УДО) 

Комп’ю-
терні ОТ 

Диференціація, 
і індивідуаліза-
ція навчання 

ЗУН, асо-
ціативне 
мислення 

Програмоване 
навчання, 

алгоритмізація 

Проблемне 
навчання 

За змістом За часом Модульне 
навчання 

ОК і ОС 
В.Ф.Ша-
талова 

Крупно-
блочне 

За систе-
мою задач  

Метод 
“занурень” 

Програмоване 
навчання, 

алгоритмізація 

1.Теоретичне узагальнення 
(В.В.Давидов) 
2.Концепція Л.В.Занкова 
3. Концепція Г.С.Костюка 
 і т.д. 

Особистісно 
орієнтоване 
навчання 
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Незалежно від цих версій модульного навчання змістовний аспект модульного навчання 
паралельно розвивався у дослідженнях вітчизняної психолого-педагогічної науки і практики з 
початку 60-х років ХХ ст. у навчанні предметів природничо-математичного циклу. Зокрема, 
плідними були спроби виокремлення П.М.Ерднієвим та Б.П.Ерднієвим у навчальному матеріалі з 
математики укрупнених дидактичних одиниць, покладених потім в основу відповідної дидактичної 
концепції. За укрупнену дидактичну одиницю (модуль) приймалася система відповідних 
навчальному матеріалу завдань, структура і зв’язки між якими відповідали певним психолого-
педагогічним вимогам (вихідна задача, аналогічна задача, обернена задача до вихідної, узагальнена 
задача, складання аналогічної або оберненої задачі). Незалежно від цих дослідників, до іншого виду 
укрупнення одиниць навчального матеріалу прийшов В.Ф.Шаталов. Його опорні сигнали (ОС) і 
опорні конспекти (ОК), що укрупнюють опорні сигнали, стали аналогами феномену надсимволу, 
відомий з психології пам’яті. Метод “занурення” у навчальний матеріал (М.П.Щетінін) можна 
розглядати як відповідний аналог американської версії модульного навчання (модуль у часі). 

Можливості комп’ютерних освітніх технологій ще до кінця не вивчені. На сьогодні вони багато 
в чому обмежуються програмованим навчанням і алгоритмізацією. Але можна зробити прогноз на 
поступове і послідовне “проникання”, інтеграцію, часткове або повне поглинання комп’ютерними 
технологіями інших освітніх технологій (так званий безмашинний і машинний варіанти, який 
маємо для випадку програмованого навчання). Вже зараз так звані гнучкі комп’ютерні навчальні 
програми дозволяють вирішувати ряд питань індивідуалізації та диференціації навчання. За 
отриманими нами даними у ході спеціального дослідження, комп’ютерні освітні технології 
дозволяють вирішувати і проблему падіння інтересу до вивчення шкільних дисциплін. Очевидно, 
існують і інші варіанти інтеграції, модифікації, доповнення між виокремленими на малюнку-схемі 
освітніми технологіями та їх класифікаційними ознаками. 

Важливим висновком аналізу поданої структурної схеми є констатація зростання 
антропологічного фактору в освітніх (навчальних) технологіях на початку ХХІ століття, 
альтернативних традиційному навчанню та спрямованих на вирішення основних протиріч 
навчального процесу. Запропонований підхід до аналізу освітніх технологій дозволяє, на нашу 
думку, давати їм порівняльну оцінку стосовно ситуації вирішення конкретних освітніх проблем та 
протиріч, що лежать у їх основі. Такий аналіз може бути важливою складовою інструментарію 
творчої лабораторії вчителя та розглядатися як у вищій педагогічній школі, так і в закладах 
післядипломної педагогічної освіти. Сучасні освітні технології не тільки посилюються у напрямі 
антропоцентризму, але і розбудовуються за ознакою антропоморфізму. Необхідним також є, на наш 
погляд, уведення класифікаційного параметр освітньої технології у когнітивному вимірі, що 
зумовлений антропологічним фактором. 

 
1. Гончаренко С. Український педагогічний словник.– Київ: Либідь, 1997. 
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. 
3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб.: Питер, 2002. 
4. Основи нових інформаціяйних технологій навчання /Авт. кол.; За ред. Ю.І.Машбиця/ Інститут психології 
ім.Г.С.Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. 
5. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990. 

 

К ПОСТРОЕНИЮ АНТРОПОЛОГЧЕСКОГО УЧЕБНИКА: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.И.Олексенко, Т.Д.Олексенко 
Антропологический фактор в разработке учебно-методических средств учитывается 
недостаточно, поэтому целесообразно выдвинуть рабочее представление об антропологическом 
учебнике. Его особенности проиллюстрированы на примере различных изданий, в том числе 
авторских разработок по проблематике воспитания традицией в образовании. Обсуждены 
особенности построения антропологического учебника по методике преподавания природоведения 
для студентов педагогических вузов.  

The anthropological factor is taken into account by development of the educational tools insufficiently. 
Therefore it is useful to suggest working conception of the anthropological textbook. Features of the 
anthropological textbook are illustrated on an example of the various editions, including author's 
development of the books on a problematic of tradition in education. Features of the construction of the 
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anthropological textbook on a methodology of teaching of natural history for the students of pedagogical 
colleges and universities are discussed. 

 
Мы нередко называем того или иного человека Учителем с большой буквы. Наше счастье, если 

нам удалось встретить такого человека на своем пути, войти в общность людей, мыслящих и 
действующих в науке, философии, образовании и т. п. “по гамбургскому счету”. Подобная встреча, 
становящаяся важнейшим событием в жизни, может быть “организована” и книгой, сжимающей 
время и пространство. Нередко говорят, что часто не так важно, чему учат, важно – кто учит. И, 
добавим, на чьих примерах учатся и учат. 

 
I. Антропологический учебник как средство формирования профессиональной культуры 
Глубокая профессиональная культура в той или иной сфере деятельности предполагает не 

только профессиональную грамотность, но и хорошее знание истории этой сферы, жизненных 
путей и мировоззрения выдающихся деятелей, работавших в данной области. Важно знать и то, 
какие способности позволили им добиться высших результатов, как эти люди открывали свое 
предназначение и совершенствовали свой дар. Другими словами, необходимо знание классических 
культурных, антропологических образцов (культура транслируется в форме тех или иных образцов, 
норм). Таким образом, одна из важнейших задач образования – приобщить к этим образцам 
учащихся, причем предъявить их не как мертвое, ушедшее знание, но как живой опыт, открытый к 
изучению и переосмыслению, стимулирующий к самостоятельным поискам, работе над собой, 
самоопределению в тех или иных ключевых жизненных ситуациях, в профессиональной сфере.  

Большинство учебников, пособий содержат более или менее детально изложенный предметный 
курс с методическим аппаратом, однако антропологический план большинству авторов кажется 
излишним (это особенно характерно для учебной литературы по естественным наукам). В лучшем 
случае эти темы затрагиваются научно-популярной литературой.  

Налицо серьезный дисбаланс в разработке учебно-методических средств, поэтому важно 
поставить вопрос об антропологизации учебника. В контексте данной статьи мы доминирующий 
сейчас в разработке учебников план будем называть дидактико-методическим, противопоставляя 
его антропологическому плану. Конечно, оба эти плана зачастую органично дополняют друг друга 
и далеко не всегда морфологически разделены в структуре учебника. Это скорее два фокуса 
образовательного процесса, тем или иным образом преломленные в структуре учебника. Подобное 
различение полезно, чтобы более четко обрисовать саму проблему антропологизации учебно-
методических средств и предложить конкретные пути к ее осуществлению. 

Чтобы четче очертить круг, включающий примеры уже существующих разработок, и наметить 
возможные варианты проектирования новых учебно-методических средств для преодоления 
указанного дисбаланса, полезно сформулировать рабочее представление об антропологическом 
учебнике.  
Антропологический учебник содержит оба указанных плана и является средством решения 

одновременно двух взаимосвязанных задач: он вводит в ту или иную область профессиональной 
деятельности, помогает осваивать необходимые знания, и одновременно знакомит с классическими 
антропологическими образцами этой области (людьми и общностями в их деятельности, 
профессиональном становлении и развитии).  

В книгах выдающихся мастеров часто рассказ о принципах той или иной деятельности 
сопровождается примерами, образцами из собственной практики, рассказом о собственном пути. В 
ряде случаев автор может смоделировать некоторую ситуацию, образно передающую его личный 
опыт и/или опыт целого коллектива. 

Гармония этих двух составляющих очень выпукло представлена в тех учебниках, которые, 
например, создавались режиссерами-педагогами. Среди них – знаменитые книги “Работа актера 
над собой” и “Работа актера над ролью” К.С.Станиславского (описан личный опыт как 
деятельность воображаемого коллектива), “Поэзия педагогики” и другие книги М.О.Кнебель, 
воспитавшей не одно поколение режиссеров театра (описан непосредственно личный опыт). В 
своей книге “Как изображать животное” знаменитый анималист В.А.Ватагин, преподававший в 
Московском высшем художественно-промышленном училище (б. Строгановском), не только 
рассказывает об основных жанрах этого направления художественного творчества, его истории и 
методах, но и делится собственными секретами, удачами и разочарованиями. В некоторые 
моменты этот предельно искренний рассказ становится исповедью. 

Таковы традиционные авторские антропологические учебники. 
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В настоящее время обрисованная нами проблема стоит особенно остро. Подчеркнем лишь два 
важнейших момента.  

Во-первых, активное развитие новых направлений в педагогике, образовательных технологий в 
последние десятилетия, особенно в 90-е годы (конструктивизм, деятельностные подходы в 
образовании, мыследеятельностная педагогика, метакогнитивный подход и т. п.) фактически 
привело к появлению принципиально новых требований к учебно-методическим средствам, 
гораздо большее внимание уделяется и антропологическому фокусу.  

Во-вторых, заметной чертой в создании учебников последних лет является примат самого 
процесса конструирования, выходящего за рамки традиционной редактуры и приближающегося к 
тому, что можно было бы назвать режиссурой учебной книги (Проблемы испытания и 
конструирования учебно-методических средств, Труды Института учебника “Пайдейя”, вып.1, М., 
2001). Следует отметить, что авторы оригинальных направлений в современной науке и педагогике 
нередко предлагают и новые варианты конструирования учебников. 

В связи со сказанным и антропологический учебник приобретает новые черты – дидактико-
методический и антропологический планы прорисованы не только и не столько в монолитном 
авторском тексте, сколько в самой конструкции учебника, представляющей сложное целое 
разнородных составляющих (текстов, иллюстраций, графиков разных авторов, различной 
функциональной нагрузки, органично дополняющих друг друга; тематические и эксплуатационные 
составляющие содержания учебника и т.п. (к сожалению, объем статьи не позволяет сколько-
нибудь детально останавливаться на основах конструирования учебно-методических средств). 

Приведем в качестве примера одну из наиболее необычных, фундаментально и с большой 
любовью созданных книг, учебник О.Л.Кузнецова, Б.Е.Большакова “Устойчивое развитие: научные 
основы проектирования в системе природа-общество-человек” (Санкт-Петербург – Москва – 
Дубна, 2001). Это учебное пособие для студентов вузов, обучающихся специальностям 
“антикризисное управление”, “экология и природопользование”, “системный анализ и управление”. 
Авторы обращаются к самому широкому кругу естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
Весьма нетривиальна логика курса: от постановки самой проблемы – к изучению основ научного 
мировоззрения и далее к изложению теории и метода проектирования. Не вдаваясь в подробное 
рассмотрение этой уникальной разработки, отметим, что цель авторов – помочь в осознании 
“Единства всех частей работающего мышления – единства веры, знания, понимания и умения 
делать”, научить проектировать будущее – не может быть достигнута без введения 
антропологического плана, органичного и глубоко соотносящегося с изложением основ 
проектирования. Авторы знакомят студентов не только с четко прослеживаемой генеалогией идей 
проектирования, но и дают краткие выразительные очерки об авторах этих идей, открытий, 
разработок, их пути в науке. Иногда, как например, в очерке о Р.О.Бартини, возникает ощущение, 
что читаешь захватывающий роман. И, конечно же, вершиной этого вдумчивого внимательного и 
глубокого рассмотрения “человеческой истории” становления деятельности проектирования 
является заключающее книгу “Слово об Учителе” – очерк, посвященный Побиску Георгиевичу 
Кузнецову, последнему “из плеяды Генеральных конструкторов СССР”, чьи неординарные идеи 
намного опередили свое время.  

Таким образом, фундаментальный курс такой междисциплинарной области, как проектирование, 
органично соотносится с антропологическим планом (по сути, культурантропологией 
проектирования), частично представленным как система отдельных текстов, а постановка проблемы 
во введении и первая часть учебника – “Мировоззрение” – в архитектонике книги логически 
соединяют оба плана, задавая тем самым саму перспективу и направленность курса. 

Уже из приведенных выше примеров очевидно, что два плана – дидактико-методический и 
антропологический в том типе учебно-методических средств, который мы предлагаем называть 
антропологическим учебником, соединяются в проблематике мировоззрения, жизненной позиции, 
формирование которых в конечном итоге помогает не просто освоить предмет, профессию, но 
отнестись к ней как к образу жизни, без чего невозможны серьезные достижения в той или иной 
области. Другая точка схождения – прорисовка прямо или опосредовано тех личностных качеств, 
способностей, которые оказываются важнейшими для успешного освоения данной области и 
работы в ней. Когда мы имеем в виду высшие примеры развития тех или иных способностей, мы 
говорим о даре. Поэтому в антропологическом учебнике очень важно показать, что за достижением 
тех или иных конкретных результатов – научных, художественных и т. д. стоит развитие 
определенных способностей, обладание тем или иным даром, и, с другой стороны, показать, как дар 



П Е Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї  
 

   110

выдающегося человека позволяет достичь ему тех или иных результатов в данной области, как он сам 
работает над совершенствованием своих способностей, открывает свое предназначение и т.п. 

 
II. Антропологический учебник как средство воспроизводства и развития культуры 

общности 
В предыдущем изложении сделан акцент на формировании профессиональной культуры. Не 

менее важен и другой аспект, связанный с разработкой антропологического учебника как 
своеобразного органа, аккумулирующего в себе опыт общности (семьи, рода, образовательной 
общности – школы, кружка, вуза и т.п.), ее память и знание о себе, способствующий ее 
воспроизводству и развитию. 

Продемонстрируем, как ряд принципов подобного антропологического учебника реализован в 
ходе разработки двух изданий:  

Павел Флоренский. Оро. Лирическая поэма. 1934-1937 гг. Документы, отрывки из переписки с 
семьей. Рисунки. – М.: Институт учебника “Пайдейя”, 1998”. Составление, общая редакция и 
художественная концепция книги П.В.Флоренского, А.И.Олексенко. Макет А.И.Олексенко, 
П.В.Флоренского при участии С.Ю.Жегло. 

 Пока в России Пушкин длится... Воспитание традицией. Сценарно-методическое руководство. 
Авторы-составители С.Е.Новолетова, Н.Н. Языкова, А.И. Олексенко. Макет А.Н. Куликова, А.И. 
Олексенко. – М.: Институт учебника “Пайдейя”, Пушкинский институт, 1999.  

Первая книга формально по жанру не является учебником, и в тоже время ее центром 
оказывается уникальный документ – поэма, посвященная автором – выдающимся русским 
мыслителем, священником, ученым, философом – младшему сыну. Она была написана в ГУЛАГе и 
представляет собой уникальный учебник памяти рода (эту цель осознанно ставил перед собой П.А. 
Флоренский. Задача разработанной нами книги – представить, развертывая многослойную 
композицию различных архивных текстов (помимо самой поэмы), рисунков и автографов, жизнь 
семьи Флоренского в самый напряженный, трагический момент и в то же время дать картину 
жизни рода, далеко выходящую за пределы 1933-1937 гг. Наконец, сделать так, чтобы история этой 
далекой семьи оказалась близкой читателю, напомнила и ему о его собственной семье. По мысли 
одного из своих внуков, Флоренский философствовал семьей, и именно эту философию при 
разработке, конструировании книги мы пытались как можно последовательнее воплотить в 
архитектонике книги. Публикация поэмы была дополнена публикацией фрагментов из переписки с 
семьей того же периода и репродуцированием чудом сохранившихся писем и рисунков – не только 
отца к семье, но и детей к отцу.  

Чтобы выйти за рамки этих лет, причем не только к современности, но и к другому временному 
масштабу истории одной семьи, одного рода – столетнему периоду, мы подобрали галерею 
детских рисунков пяти поколений рода Флоренских. 

Таким образом было выстроено своеобразное антропологическое пространство одной семьи. 
Хотя во время работы над этой книгой не ставилось специальной задачи создания учебника, ею 

мы стремились передать удивительный пример культуры памятования, открытия пространства 
рода, следовать философии генеалогии самого П.А. Флоренского и сделать так, чтобы читатель 
задумался о своей семье, своем роде, ценности неумелых каракулей собственных детей. 

.Во второй из упомянутых книг принципы антропологического учебника были развернуты в 
большей степени. Более того, сама книга изначально создавалась в рамках разработок Института 
учебника “Пайдейя” как методическое пособие для учителей, педагогов, студентов педагогических 
вузов. 

Если в предыдущем случае в центре книги была культура отдельной семьи и через нее 
развертывалась отчасти проблематика философии рода, генеалогии (она получила дальнейшее 
развитие в концепции педагогики рода, сформулированной А.И. Олексенко – см. Oleksenko, 2001), 
то в данном случае в центре внимания оказалась уникальная культура одной из школ города 
Москвы – школы № 353 им. А.С.Пушкина.  

Жанр пособия – сценарно-методическое руководство. Его назначение – показать, как на разных 
уровнях сценируется, строится жизнь школы как целостной общности на уровнях самого разного 
временного масштаба: на уровне подготовки отдельной викторины, спектакля или авторского курса 
по дизайну: на уровне складывания годового календаря жизни школы, в котором и осенний турнир 
поэтов 19 октября, и новогодний Пушкинский бал, и театральный фестиваль весной, и, наконец, 
следование и развитие традиций школы, обращенных к имени А.С.Пушкина в десятилетиях. 
Школа была построена в 1936 году, а в 1937 году ей было присвоено имя поэта. К счастью, оно 
совсем не оказалось внешней, ничего не значащей эмблемой. 
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Вася Флоренский. Портрет отца. На рисунке 
подпись, сделанная П.А.Флоренским: “1919. II. 

Вася рисовал своего папу” 

Портрет Пушкинской школы.  
(из книги “Пока в России Пушкин длится… 

Воспитание традицией). 
 

 
П.А.Флоренский. Кристаллы льда.  
Страница письма детям 1934. 

Мик Флоренский. Фрагмент письма отцу. 1934.

 
Первый принцип руководства – многоплановое описание опыта школы как в исторической 

перспективе (летопись), так и в перспективе школьного года – календаря, через который 
развертывается в книге уклад, образ общности в статьях, сценариях, стихах, сочинениях, рисунках 
учителей, учеников и выпускников разных поколений. Обсуждение опыта школьной традиции 
начинается уже в самой книге за счет системы статей и интервью со знатоками тех тем, которые 
затрагиваются в руководстве. 

Вхождению читателя в пространство чужой традиции и обращению им на себя этого опыта 
способствует сквозной комментарий и система вопросов. Первый уровень использования книги – 
применение конкретных материалов (сценариев, выкроек и т.п.), второй уровень – организация 
различных форм культурной жизни школы, ее событийно-праздничного уклада, третий, самый 
важный, вбирающий в себя все остальные – переосмысление в собственной работе проблематики 
традиции в образовании, ориентированной на классические образцы (не обязательно именно на 
творчество А.С.Пушкина). 
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В последнем примере уже сделана попытка не только выстраивания антропологического 
пространства феномена, многопланового образца педагогической практики, но и пространство, 
функция которого – целенаправленно передать этот опыт читающему, обращающемуся к данному 
руководству. Причем специфика этого по сути методического хода в антропологическом 
руководстве прежде всего в том, чтобы читающий обратил сказанное на себя и получил 
дальнейший толчок к собственным поискам и разработкам. 

В данном случае в структуре такого типа учебника антропологический план фактически уже 
оказывается доминирующим и преломляет в себе другой – дидактико-методический план. 

 
III. К построению антропологического учебника по методике преподавания 

природоведения 
В качестве возможной основы для создания антропологического учебника продемонстрируем 

разработанный одним из авторов статьи, Т.Д. Олексенко, теоретический курс методики 
преподавания природоведения. Он преподается будущим учителям начальных классов. Сложность 
заключается в том, что учитель должен не только владеть знаниями теории и методики 
преподавания природоведения, но и иметь определенный уровень общекультурной и практической 
подготовки для ознакомления учащихся 1-2-х классов с окружающим миром. Программа предмета 
“Ознакомление с окружающим миром” включает знания о человеке, причем не только о его 
морфологии и физиологии, но и о некоторых особенностях формирования человека как 
индивидуальности, личности. Школьника обучают и элементам генеалогии, представления о 
которой вводятся на уровне отдельной семьи и затем прослеживаются на фоне исторического 
развития нации. Кроме того, данный предмет дает возможность ребенку осмыслить свои 
взаимоотношения с окружающим миром, с неживой и живой природой. В последующих классах 
начальной школы в курсе природоведения ученики более детально знакомятся с природой, с 
проблемами ее сохранения, осуществляется экологизация обучения. В тоже время в существующих 
учебниках очень мало примеров деятельности людей. Ученик в этих книгах не может найти для 
себя образец для подражания. 

Начальная школа – это период становления личности, ее формирования, при этом особая роль 
принадлежит урокам ознакомления с окружающим миром и урокам природоведения, которым 
сейчас отводится мало времени. Возникает проблема – за короткое время, отведенное для этих 
предметов, сформировать у ребенка отношение к себе, окружающим людям, к природе, помочь ему 
сделать первые шаги на непростом пути становления личности, формирования мировоззрения. Все 
это возможно лишь при широкой эрудиции, высокой культуре учителя в сочетании с 
профессиональным владением методикой обучения и воспитания учащихся. Отсюда вытекает 
необходимость в разработке антропологического учебника для подготовки будущих учителей 
начальной школы. В учебниках, которыми в настоящие время пользуются студенты на Украине, 
показаны лишь результаты исследований ученых-методистов (В.М.Пакулова, В.И.Кузнецова, 
1990), а иногда раздел, посвященный этой теме, и вовсе отсутствует (Т.М.Байбара, 1998). Научные 
труды многих ученых-методистов, в которых они раскрывают свои взгляды, доверительно 
объясняют наиболее эффективные пути обучения и воспитания и дают возможность войти в мир 
ученого, сформировать его образ, в настоящее время недоступны студентам. Они стали 
библиографической редкостью. В связи с этим разработка по данной тематике антропологического 
учебника для студентов приобретает особое значение, он может помочь студенту открыть для себя 
выдающихся ученых, осознать важность их наследия и на этой основе сформировать уровень 
культуры, необходимый для собственной профессиональной деятельности.  

В структуре учебника должен быть раздел, посвященный формированию личности при 
ознакомлении учащихся с окружающим миром и при изучении природоведения. При этом 
необходимо показать в историческом аспекте философские взгляды на этот процесс известных 
ученых–педагогов, начиная с Я.А. Коменского. При изучении природы на уроках ученик как бы со 
стороны наблюдает за ее явлениями, их взаимосвязью и не всегда при этом осознает себя самого 
частью природы.  

Задача подобного антропологического учебника – дать студенту возможность самому войти в 
мир природы и повести за собой учеников. Современная структура профессиональной подготовки 
студента предусматривает изучение биологии, землеведения и других предметов, необходимых 
учителю начальных классов, но эти знания студент не всегда может реализовать на практике. Один 
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из аспектов антропологического учебника – показать опыт ученых-методистов в реализации основ 
естественных наук на уроках природоведения.  

Особое место в современной школе занимает экологизация обучения. В современных 
украинских учебниках по методике природоведения этот материал отсутствует. Студенты изучают 
экологию как предмет, однако, методика экологического обучения и воспитания учащихся 
начальной школы в настоящее время на Украине не разработана. Этот раздел также необходим в 
антропологическом учебнике для студентов. При этом, в его основе должна быть прослежена роль 
человека во взаимоотношениях с природой. Следует показать лучшие образцы деятельности 
человека по сохранению и улучшению окружающей среды. При этом важно учитывать 
непрерывность формирования экологической культуры: первое звено этого процесса – дошкольные 
учреждения, затем – начальная и средняя школа. В качестве примера пособия по экологии, 
полезного для учителя и включающего антропологический план, можно назвать “Этические беседы 
по экологии” Л.П.Симоновой (1998). 

Одна из задач антропологического учебника – познакомить будущего учителя с 
замечательными примерами отношения к природе лучших художников и писателей, причем не 
только помочь ему, например, выбрать необходимые репродукции картин для уроков, но и 
задуматься самому и заинтересовать своих будущих учеников тем, как раскрывается в этих работах 
отношение художника к природе, его дар видения, в чем смысл и содержание этих картин. 
Например, ознакомление с творчеством Екатерины Белокур дает возможность учителю ввести 
детей в мир украинской природы, показать ее красоту, эти картины – натюрморты очень доступны 
детям. 

Природа – благодатный материал для привлечения учащихся младших классов к проведению 
научных исследований. Антропологический учебник на конкретных примерах деятельности 
ученых-биологов может помочь будущему учителю приобщиться к научной деятельности, 
научиться находить новое, оригинальное в науке, грамотно подавать результаты исследований, 
освоить методику научных исследований и использовать ее в школе. 

Нами приводится пример возможного антропологического учебника для профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов по предмету “методика преподавания 
природоведения”. Аналогичная структура может быть использована для конструирования 
антропологического учебника для профессиональной подготовки будущих воспитателей 
дошкольных учреждений по предмету “Методика ознакомления детей с природой”. Особенностью 
такого учебника будет большее внимание к сценированию, так как для обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста активно используются игровые методы. 

Следует отметить, что предлагаемое содержание антропологического учебника использовано 
нами для разработки учебного курса и вошло в цикл лекций и других видов занятий, а также для 
подготовки курсовых и дипломных работ по предметам “Методика преподавания природоведения” 
и “Методика ознакомления детей с природой”. 

Нами приводится структура антропологического учебника для профессиональной подготовки 
бакалавров, но гораздо большее значение такой тип учебников будет иметь для подготовки 
магистров, в ходе которой особое внимание должно быть уделено теоретическим проблемам, 
становлению предмета в его историческом развитии.. 

В заключение отметим, что цель нашей статьи – зафиксировать на ряде самых разных примеров 
тот сдвиг в современной образовательной методологии и практике, который представляется весьма 
существенным и актуальным. Поэтому мы стремились весьма фрагментарно и бегло 
проанализировать особенности уже существующих и возможных учебников. Подчеркнем еще раз, 
что предлагаемое нами представление об антропологическом учебнике имеет характер рабочей 
концепции (пока весьма мало развернутой), опираясь на которую можно инициировать как 
исследования тысячелетних традиций антропологического учебника (достаточно упомянуть, 
например, житийную литературу), так и проектирование новых изданий. Мы ограничились 
рассмотрением лишь книг, между тем новые технологические возможности (видео, мультимедиа, 
электронные сетевые технологии, их сложные гибридные формы и т.п.) открывают широкое поле 
для поисков и оригинальных решений. 

Индийская мудрость гласит: когда ученик готов, приходит учитель. А задача 
антропологического учебника в том, чтобы организовать само пространство, в котором такая 
встреча может состояться. 
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ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ МИСТЕЦТВА У МОРАЛЬНО-
ЕСТЕТИЧНОМУ РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
М.В.Білецька, О.М.Бурцева, М.П.Федоров, О.В.Федорова 

У статті розглядаються виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку 
старшокласників. Визначаються основні структурно-змістовні компоненти моделі морально-
естетичного виховання школярів. Рекомендується педагогічний потенціал застосування новітніх 
технологій на прикладі “школи діалогу культур”( за В. Біблером). 

The article is devoted to the art upbringing opportunities in the moral and aesthetic education of the senior 
schoolchildren. Basic structural and substantial components of the moral and aesthetic education of the 
schoolchildren are defined. Pedagogical potential of application of the newest technologies on the example 
of ‘school of dialogue of cultures’ (by V.Bibler) is recommended. 
 
В умовах ствердження державності, коли головним чинником української спільноти є 

значимість людської особистості, проблема виховання старшокласників засобами мистецтва 
набуває особливої актуальності. Глибоко усвідомлений світ художніх цінностей у співвідношенні з 
особистим життєвим досвідом дає можливість молодій людині розвивати свої моральні якості і 
творчі здібності, стверджувати, формувати себе як емоційну і розумово-вольову особистість, 
піднести гідність людини, зробити її шляхетною, укріпити в ній віру у свої внутрішні сили, у своє 
велике призначення. 

Аналіз проблеми морально-естетичної вихованості особистості в розрізі історико-
культурологічних досліджень свідчить, що категорії мораль і естетика у доробках прогресивних 
учених наділялися гуманістичним характером і ґрунтувалися на принципах залежності та 
взаємозв’язку етичної та естетичної сторін виховання. Було визначено вплив мистецтва на 
пізнавальний процес, творчу діяльність особистості, на розвиток її високих моральних та духовних 
якостей; обґрунтована необхідність виховання художнього сприймання з метою освоєння 
навколишньої краси як символу моральних почуттів та дій. 

Суперечлива політика ХХ століття, її монопольна ідеологія призвела до значних втрат у 
духовному житті суспільства, сприяла розвитку догматичного стилю мислення; у кризовій ситуації 
опинилася і педагогічна наука. Тривалий час теорія і практика освіти залежала від завдань 
колективного виховання і певною мірою нівелювала індивідуальність, підкоряючи її масовому 
розвитку. Науковці, педагоги обґрунтували думку про те, що мистецтво у духовній свідомості 
суспільства виступає незмінним засобом зв’язку людини і людства. 

У руслі вивчення можливостей мистецтва чільне місце належить проблемі художнього 
сприйняття. Згідно з висновками філософів (А.Я.Зись, Б.Г.Лук’янової, М.Ф.Овсяннікової, 
П.В.Соболєвої, В.М.Хотинської та інших), художнє сприйняття виступає як процес відображення 
людиною творів мистецтва і являється результатом активної духовної діяльності суб’єкта. 
Особливість такої діяльності полягає у формуванні естетичних емоцій і смаку, тому потребує 
напруженої духовної праці та співтворчості. Учені звертають увагу на моральну світоглядну 
спрямованість художнього сприйняття та суперечливий характер емоційно-естетичних реакцій; ті 
почуття, яких набуває особистість у даному процесі, закладають підмурівок знань людини про світ і 
про себе, очищають її емоції від хаосу і сум’яття. 

Оскільки чуттєва сфера є основою художнього сприйняття, виникає необхідність її розвитку. 
Б.М.Теплов вважав, що “художнє виховання завжди включає в себе виховання здібності 
сприйняття”, причому, “художньо повноцінне сприйняття мистецтва – це активна діяльність, 
більше за те, – це “вміння”, якого треба вчитися” [5, 198]. Сприйняття мистецтва за своєю 
природою – творчий акт. Він характеризується інтенсивністю творчого переживання, співучастю 
реципієнта,сприяє розширенню і збагаченню його особистого досвіду художнього бачення світу. 

Здатність до сприйняття мистецтва і його пізнання не дана людині від природи, вона формується 
і розвивається у процесі тривалого систематичного виховання. Л.С.Виготський підкреслював, що 
для сприйняття мистецтва не достатньо щиро переживати те почуття, яке володіло автором і не 
достатньо розібратися в структурі самого твору – необхідно ще “творчо подолати своє особисте 
почуття, знати його катарсис, і лише тоді дія мистецтва проявиться повністю” [1, 272]. 

На концептуально-методологічнихпсихологічних засадах проводилися педагогічні дослідження 
проблем художнього сприйняття. Так, сучасні науковці виділили такі етапи засвоєння творів 
мистецтва:  

– первісне сприйняття, що пов’язане з відтворенням у свідомості, уяві художніх образів; 
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– активне духовне переживання, що здійснюється у єдності із самовираженням; 
– наукове осягнення художньої дійсності; 
– повторне і разом з тим нове, на більш глибокому рівні сприйняття і розуміння образів, 

засвоєння твору [3, 35]. 
Аналіз наукової літератури відносно проблеми художнього сприйняття, на рівні філософських 

та психолого-педагогічних досліджень, дає загальну уяву про даний процес як здатність 
особистості до сприйняття творів мистецтва. Ця здатність потребує від людини вміння включати у 
процес емоційно-чуттєву сферу, власний духовний та емоційний потенціал, усвідомлювати 
умовність та життєподібність мистецтва. При цьому, слід підкреслити наявність індивідуального 
характеру сприйняття. Відомо, що один і той же художній твір не може формувати однакову 
художню свідомість, не стає умовою появи абсолютно ідентичних почуттів, сприймань, смаків, 
відношень. 

Залежність полягає в особливостях життєвого досвіду людини, її моральних переконань, рівня 
естетичного смаку і потреб, особистих психологічних якостей. Тому умовою удосконалення 
виховного процесу засобами світової художньої культури, з метою формування морально-
естетичних якостей особистості, є наявність знань про психологію певного віку. “Кожен педагог, – 
вважав В.О.Сухомлинський, - повинен глибоко знати ... індивідуальність кожного учня, джерела 
його розумового, морального і емоційного розвитку” [4, 378]. 

Психологи відзначають, що шлях розвитку кожної особистості своєрідний, хоча і існують 
загальні для тієї чи іншої вікової групи ознаки. Так, старшокласники поставлені в таку соціальну 
ситуацію, коли вони повинні визначити своє місце не лише у плані майбутньої професійної 
діяльності, але й життєвого шляху загалом. Старший шкільний вік – це період фізичного і 
морального розвитку, соціального визначення, включення людини в активне життя держави. На 
старшокласника впливає новий статус, який він починає займати в суспільстві, колективі, у системі 
суспільних відношень. Змінюється характер його навчальної та громадської діяльності: вона 
виходить за межі школи. У старшокласника особливо інтенсивно розвивається моральна 
свідомість, з'являється потреба аналізу особистої поведінки, внутрішнього почуття. Молода людина 
здатна встановити, що вона володіє низкою психологічних якостей і станів (приязнь, 
взаєморозуміння, принциповість, почуття обов'язку, честь, гідність). Її ідеали більш усвідомлені і 
стійкі.  

Старший шкільний вік сенситивний у фізичному, психічному, соціальному планах щодо 
формування почуттів, переконань, дій. У цьому віці створюються сприятливі внутрішні та зовнішні 
передумови для формування наукового світогляду, пізнавальних можливостей, інтелекту, 
виявлення творчості у різних галузей науки, мистецтва, громадської діяльності тощо. 

У цей період сприйняття характеризується цілеспрямованістю, тривалістю уваги, смисловою 
пам'яттю, зростає її обсяг, розвиваються теоретичне мислення, уява. Для цього віку характерний 
розвиток пізнавальних інтересів та інтелекту. Більш яскраво окреслюються здібності абстрагувати 
поняття, робити предметом аналізу власну думку, знаходити і ставити проблеми, тобто формується 
здатність нестандартно підходити до вже відомих питань. Науковці відзначають тісний 
взаємозв'язок у цьому віці між розвитком інтелекту і творчими здібностями. 

Здатність школярів цього віку до глибокого, емоційного, адекватного сприйняття зумовлена 
розвитком самосвідомості та збагаченням емоційного світу, які викликають у юнаків та дівчат 
безліч нових естетичних переживань, які неможливо ні виразити, ні осмислити без допомоги 
мистецтва. У цьому віці школярі прагнуть знайти і зрозуміти істину. Як свідчать психолого-
педагогічні дослідження, з настанням духовної зрілості, учні звертаються до мистецтва з 
моральними питаннями. Але вони готові також і до засвоєння досить складних теоретичних знань. 
У старшому віці посилюється ціннісно-орієнтаційна діяльність свідомості, пошук цензу життя, 
самостійне визначення моральних, естетичних ідеалів. У старшокласників відбувається 
інтелектуалізація сприйняття: воно стає все більш розсудливим і об'єднує в собі значну кількість 
логічних операцій. Сприйняття мистецтва у старшокласників набуває самостійного характеру. 
Вони прагнуть обґрунтувати свої пристрасті та ідеали у галузі мистецтва на основі теоретичних 
знань і шляхом логічних роздумів: свідомо мотивується мета, спостерігається наполегливе 
прагнення її досягти, оцінити явище з позиції визначених критеріїв. 

Так, розвинуту у морально-естетичному плані особистість характеризує наявність 
гуманістичних якостей і почуттів, що складають морально-естетичну свідомість: сталий інтерес до 
мистецтва, вихований художній смак, розвиненість творчих здібностей, грамотне судження про 
твори мистецтва, можливість самостійно і об'єктивно оцінювати його моральний зміст і, як 
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результат, – будувати своє життя адекватно вищим нормам людської моралі і естетичної 
довершеності. 

Окремі психолого-педагогічні дослідження підкреслюють, що мотивом для сприйняття творів 
мистецтва у школярів старшого віку є морально-естетична потреба, що спирається на наявність 
механізмів морально-естетичної свідомості: почуттів, переживань тощо і слугує поштовхом їх 
оновлення. Психологи справедливо стверджують, що в старшому шкільному віці “спостерігається 
поступовий перехід до такого засобу задоволення потреби, як цілеспрямована діяльність. Вона 
репрезентує вищий рівень пізнавальної потреби і пов'язана не тільки з розвитком інтелектуальної 
сфери старшокласників, але і з формуванням особистості загалом”. 

Певну роль у морально-естетичному осягненні мистецтва старшокласниками відіграє художня 
критика, до завдань якої входить: подання адекватної оцінки твору мистецтва, розкриття його 
художнього значення, морально-естетичної цінності тощо. Але використання таких матеріалів 
потребує особливої обережності, щоб офіційна критика твору, що передає процесу морально-
естетичного осмислення, не заважала індивідуальному сприйняттю старшокласника і не впливала 
на його власний пошук [2, 31]. 

Узагальнення викладених наукових положень дало змогу створити модель морально-
естетичного виховання старшокласників засобами світової художньої культури. Вона об'єднує такі 
структурно-змістові компоненти: подив – пізнання – творчість. 

Процес пізнання передбачає передачу інформаційного матеріалу і становить собою 
інтелектуально-пізнавальний процес накопичення знань, вмінь оперувати ними, навичок 
висловлювання власних оціночних суджень. Художні твори на даному етапі виконують високу 
роль носія просвітництва та освіти. У процесі пізнання у молодих людей формуються оцінювання, 
судження та морально-естетична свідомість. 

Етап творчості виступає результатом нового виховного процесу і розглядається як 
віддзеркалення у власній художньо-творчій діяльності учня його морально-естетичних якостей як 
вміння старшокласника вступати до процесу творчої діяльності. Це може бути як спілкування з 
приводу творів мистецтва, так і виконання конкретних творчих справ. 

Особливість означеної моделі полягає в тому, що всі її компоненти можуть мати позачасовий 
характер, тобто діяти як у межах одного уроку, так і постійно у повсякденному житті за умови, що 
особистість буде розвивати власну емоційну чуттєву сферу до того ступеня довершеності, коли 
навколишня краса викликатиме щирий подив і бажання пізнати її, а творче натхнення виступить 
невід'ємною потребою життєдіяльності особистості. 

Останніми роками до системи загальної освіти інтенсивно входять новаторські 
вдосконалення: з’являються навчальні заклади типу ліцеїв, гімназій, коледжів, створюються 
альтернативні програми, авторські школи (В.Біблер, Д.Лебедєв, Л.Рубельський, М.Щетинін та 
інші). Засновані на тих чи інших педагогічних принципах, вони не претендують на загальну 
обов’язковість та єдність існування, але спільною ознакою кожного з таких проектів є 
визначення мистецтва та художньої творчості дітей педагогічною концепцією майбутнього. 
Виходячи з їх наукової та практичної значимості, наводимо приклад одного з таких проектів. 

У науково-практичній лабораторії В.Біблера розроблена концепція “школи діалогу культур”. 
Вона ґрунтується на теорії положення про те, що шкільне навчання і психологічне засвоєння знань 
повинні покладатися на особливості мислення людини початку ХХІ ст. та форми її діяльності. На 
думку авторів групи, сучасне мислення будується за схематизмом культури, тобто, коли вищі 
досягнення людського мислення, свідомості буття вступають до діалогічного спілкування з 
попередніми формами культур (античності, середніх віків, нового часу) і тим самим створюють 
ситуацію зустрічі унікальних і неповторних особистісних феноменів. У ХХІ ст. навіть ціннісні та 
духовні спектри різних форм культур (Захід, Схід, Європа, Азія, Африка, чи у межах самої західної 
культури – античне, середньовічне, новочасове мислення ) затягуються до одного культурного 
простору, до одної свідомості і мислення, потребуючи від людини не однозначного вибору, а 
постійного духовного поєднання, взаємопереходу, глибинної суперечки навколо відповідних точок 
подиву і “ вічних питань буття”. І в цьому – у діалозі різних культурних смислів – сутність 
сучасного поняття, сучасної логіки мислення [3, 33-38]. 

Запропонована і експериментально розроблена цією групою “школа діалогу культур” заснована на: 
– визначенні діалогу як сутності та смислу засвоєних і творчо сформованих понять; 
– розгортанні діалогу культур у контексті сучасної культури навколо головних питань буття, 

головних точок подиву людського роздуму; 
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– створенні у свідомості учнів діалогу між творцем і теоретиком як основи реального розвитку 
творчого мислення.  

Концепція “школи діалогу культур” на початку ХХІ століття передбачає розвиток мислення і 
діяльності особистості протягом 12 років навчання: вона повинна пройти шлях від “точок подиву” 
у молодших класах, через діалог з основними історичними культурами у підлітків та старшому віці 
до вміння випускників самостійно організовувати діалоги між класами, поколіннями, культурами 
тощо. 

 Упорядковуючи теоретичні положення щодо виховного впливу мистецтва на старшокласників, 
ми констатуємо необхідність залучення шкільної молоді до творів світової художньої культури з 
метою виховання в них морально-естетичних якостей. При цьому концептуально важливим 
вважаємо дотримання навчально-виховної моделі “подив – пізнання – творчість”. Ми вважаємо, що 
практичну цінність як результат маємо за умов художньо-педагогічного спілкування. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Є.П.Желібо, Н.Л.Авраменко  

Дана стаття присвячена проблемам екологічної освіти в Україні, її основним завданням в період 
стійкого розвитку суспільства. Приділена увага формуванню екологічної культури державних 
службовців. 

The article is devoted to the problems of ecological education in Ukraine and its basic tasks at the period of 
the sustainable development of the community. A great attention is paid to the formation of ecological culture 
of the office employees. 
 
У 1992 році Ріо-де-Жанейро на міжнародній конференції ООН з навколишнього середовища та 

розвитку  було закликано всі країни світу перейти на шлях стійкого розвитку. Передумовою цього 
стало загострення протиріч між постійно зростаючими потребами населення і деградацією 
навколишнього природного середовища (НПС). Соціально-економічний розвиток більшості країн 
світу довгі роки мав характер прискореного руху до глобальної екологічної катастрофи, ставлячи 
при цьому під загрозу не лише задоволення життєво важливих потреб та інтересів майбутніх 
поколінь людей, але й саму можливість їх існування, майбутнього людської цивілізації. Розв’язати 
це протиріччя можна лише шляхом відновлення і збереження довкілля, що, не порушуючи 
природної рівноваги, гарантує людям можливість виживання і подальшого динамічного соціально-
економічного розвитку [5]. 

На сьогоднішній день ця проблема стоїть і перед нашою державою, яка знаходиться в стані 
системної кризи. Недоліки, допущені при переході до ринкової економіки, приватизації і 
лібералізації, призвели до того, що багато проблем політичних, економічних і соціальних 
розв’язуються за рахунок оточуючого середовища. За суто економічними причинами зникають 
значні долі валового національного продукту, розбазарюється цінна стратегічна сировина і 
природні ресурси, знижується якість життя, погіршується здоров’я населення, знижується 
тривалість життя і народжуваність [2]. Щорічні збитки від забруднення навколишнього природного 
середовища та нераціонального використання природних ресурсів сягають сотні мільйонів гривень. 
нашій країні проводиться ціла низка і заходів – законодавчих, економічних, технологічних – 
спрямованих на покращення стану навколишнього середовища. Але, як доводить практика, вони не 
вирішують поставлені питання. Застосовувані міри відповідальності за забруднення довкілля лише 
загострюють взаємовідносини між власником виробництва і державою. 

Можна констатувати, що перебудова, демократизація і реформи, перехід до ринкових відносин 
більше виявили важливість екопроблем, а не привели до їх розв’язання. Основні причини такого 
становища, ймовірно, випливають із сфери людської діяльності, нерозуміння суспільством суті 
екологічних криз. Про це досить чітко висловлювався ще академік С.С. Шварц: “Экологический 
кризис заключается не в том, что в результате непродуманных действий человека гибнут 
биологические природные ресурсы, а в том, что подрывается способность природных комплексов к 
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саморегуляции или системы саморегуляции начинают работать против человека и человечества. 
Именно поэтому социологическая сторона экологической проблемы выступает в качестве 
инициирующей силы упорядочения взаимоотношений человека и природы “ [6]. 

Наголошуючи на соціальній спрямованості екологічних проблем, Н.Реймерс вказував, що одним 
із шляхів виходу з екологічної кризи є регульована коеволюція в системі “суспільство – довкілля” 
[8]. Важлива роль в соціальній площині екологічних проблем належить перш за все процесу освіти, 
виховання, просвітництва – основним складовим процесу формування екологічної культури 
населення. 

На сьогоднішній день екоосвіта відіграє визначну роль в захисті НПС. Від рівня, ємності, 
глибини цієї освіти залежить розв’язання проблем сталого розвитку, майбутнє нашого народу. 

До недавнього часу на території колишнього СРСР і в Україні екоосвіта, а саме охорона 
навколишнього середовища, реалізовувалася лише в деяких ВНЗ. Спеціалістів готували в галузі 
охорони довкілля і раціонального природокористування за напрямами прикладного характеру: 
охорона НПС в умовах будівництва, хімічних та інших виробництв, створення водоочисних 
споруд, захист рослин і тварин. Покращив цю ситуацію комплексний Закон України “Про охорону 
НПС” та ціла низка законодавчих і нормативних актів з питань охорони і раціонального 
природокористування. На розвиток екоосвіти, безумовно, впливають міжнародні рішення і 
документи. Це спонукало до відкриття чималої кількості інститутів, кафедр, організацій, що 
займаються проблемами екології [9]. Створена концепція екологічної освіти в Україні [7]. Загальна 
мета – формування в людини екокультури, природоохоронної соціологічно-психологічної і 
світоглядної установки, побудження її до активної участі в екологічному відродженні нашої 
держави, у діях, що сприяють органічному включенню країни у перехід до формування 
ноосферного світогляду населення. 

Організація системи екологізації освіти в цілому в Україні потребує докорінних змін. Проблеми 
екології не стали важливим елементом державної стратегії і політики, а екоосвіта – невід’ємною 
частиною загальної системи освіти і виховання. Не виділяються кошти для її розвитку, немає 
достатньої кількості кваліфікованих кадрів з багатьох напрямів екології. Екокультура населення 
перебуває на низькому рівні. Процес екологізації треба поєднати з гуманітаризацією. Поки ще в 
освіті домінують природничі, сільськогосподарські та технічні дисципліни, хоча до них введені 
спецкурси: “Екологія”, “Біоекологія”, “Геоекологія”, “Агроекологія”, “Природокористування”, 
“Меліорація та охорона земель”, “Охорона НПС і раціональне використання природних ресурсів”. 
Щодо соціально-економічних і гуманітарних наук, то тут справи ще набагато гірші, і це стосується не 
лише України, а й більшості зарубіжних країн. Цей висновок можна зробити, проглянувши програми 
підготовки філософів, істориків, юристів, соціологів, політологів, психологів, педагогів тощо [9].  

Суть екологічної освіти полягає в тому, щоб кожна людина могла усвідомити пріоритетні 
загальнолюдські цінності, знала про основні джерела порушення природної рівноваги, звітувала за 
скоєне як перед самим собою, так і перед сім’єю, суспільством, державою в цілому. Усе це 
залежить від рівня екологічної культури. 

Екокультура, в свою чергу, залежить від освіти, виховання і просвітництва [1]. Величезна роль 
при цьому надається саме екологічній освіті, що є основою національної безпеки країни, тому що 
спрямована на забезпечення довгострокових інтересів суспільства. Необхідність екологічної освіти 
повинна сприйматися суспільством як фактор колективної безпеки [4]. Основним завданням 
екоосвіти є формування екологічної свідомості особистості і суспільства загалом, почуття 
відповідальності в людині для розв’язання екологічних проблем. 

Екологічна освіта третього тисячоліття повинна стати необхідною складовою гармонійного, 
екологобезпечного розвитку. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної 
свідомості і культури як складової системи національного і громадського виховання всіх верств 
населення України на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства і 
природи шляхом гармонійного співіснування з нею повинна стати одним із головних важелів у 
розв’язанні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем нашої держави. 

Пріоритетом може бути така екологічна освіта, яка готує тих, хто навчається, до розв’язання 
соціальних та економічних проблем, що стоять перед суспільством на місцевому, національному та 
глобальному рівнях. Така позиція дасть можливість перебороти відчуження системи освіти від 
екологічних проблем сучасного світу. При цьому знання і вміння повинні підкріплюватися 
конкретними діями, що сприятиме формуванню навичок особистого досвіду.  

Екологічна освіта найбільш успішно може здійснюватися тільки безперервно протязгом усього 
життя людини і відповідно соціально-психологічних періодів розвитку особистості [1]. Створення 
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такої системи екологічної освіти повинно бути законодавчо закріпленим в ролі основи державної 
екологічної політики як конституційної норми. 

Лише за умови безперервності екологічних освіти, виховання і просвітництва ми зможемо 
підвищити екологічну свідомість людей, згодом – перейти до більш конкретних заходів і засобів, 
забезпечивши шлях нашої держави до сталого розвитку. Тоді і знайдуться кошти на сучасні методи 
захисту довкілля від техногенного навантаження, а більшість екологічних катастроф і проблем 
можна буде передбачити і ліквідувати ще до їх виникнення або на першій стадії розвитку. 

Яка освіта зможе сприяти стратегії сталого розвитку? Безумовно, та, що спрямована, 
насамперед, на особистість, а потім на професійну підготовку особистості. Головною для будь-
якого ВНЗ повинна стати підготовка не тільки спеціаліста в конкретній галузі, а й грамотної, 
високоінтелектуальної людини, яка б добре розумілася і в природних процесах. Тому введення 
екологічного напряму в освітній процес надає йому необхідної системності і сучасності. 
Екологізація освіти є однією із суттєвих вимог, що ставляться до моделі сучасної та майбутньої 
освіти. Модель майбутньої системи освіти повинна інтегрувати такі тенденції, як демократизація, 
інтелектуалізація, інформатизація, фундаментальність, гуманізація тощо. 

Завдяки упереджувальному принципу освіти можна було б знизити непевність дій в умовах 
відсутності інформації [9]. Це – питання курсів “Екологія”, “Соціоекологія”, “Основи екології”. 
Саме завдяки цим предметам людина отримує знання основ загальної екології. Корисно створити 
міждисциплінарний синтез екологічної освіти шляхом викладання таких предметів, як “Економіка 
природокористування”, “Екологічне право”, “Екологічний менеджмент”, “Екологічний аудит” 
“Екологічне оподаткування”, “Екологічний маркетинг”. Без попередньої екологічної підготовки 
викладання цих предметів буде, на нашу думку, неефективним [1]. 

Згідно з “Концепцією екологічної освіти в Україні” [7] складовими компонентами екологічної 
освіти є екологічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика. 

Кожному компоненту відповідає той чи інший рівень екологічної зрілості: від елементарних 
екологічних знань, уявлень дошкільного рівня до їх глибокого усвідомлення і практичної реалізації 
на всіх рівнях, особливо вищих. Умовно відокремлюють такі узагальнені рівні екологічної зрілості 
початковий (інформативно-підготовчий), основний (базово-світоглядний), вищий, профільно-
фаховий (світоглядно-зрілий). 

 Особливу небезпеку становить розрив між екологічними знаннями та можливістю керівників 
підприємств приймати управлінські рішення, основані на недостатній обізнаності з екологічними 
наслідками господарської діяльності у конкретній місцевості, регіоні, країні, світі. За статистикою, 
15% керівної еліти світу ухвалює рішення, від яких залежить доля 85% ресурсів планети [3], по 
збереженню та відновленню чи забрудненню довкілля. Нестача екологічних знань у всіх сферах 
суспільства лежить в основі більшої частини порушень природоохоронного законодавства і є 
причиною бездіяльності керівництва і неадекватної реакції населення [3]. Тому відіграє значну роль 
і екологічна підготовка спеціалістів управлінського апарату.  

Специфіка підготовки управлінця-еколога (а не еколога-управлінця) полягає в тому, що він не 
повинен бути вузьким спеціалістом у галузі охорони води, повітря, лісів чи у галузі екологічних 
проблем промисловості, енергетики чи сільського господарства. Він мусить володіти екологічними 
знаннями у багатьох галузях екології, щоб у нього склалося системне бачення екологічних проблем 
і можливість їх уникнення у практичній діяльності, ухвалювати компетентні рішення по 
відверненню збитків оточуючого середовища в умовах ризику і невизначеності. 

Результатом екологічної підготовки державних службовців повинні стати такі принципи їх 
подальшої діяльності [9]: 

1) комплексне управління в галузі охорони НПС, проведення відкритої науково-технічної 
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних 
ресурсів; 

2) координація діяльності всіх структурних ланок, установ і організацій у галузі охорони 
довкілля і природних ресурсів; 

3) оцінка і прогнозування антропогенного впливу на довкілля, а також стан і використання 
природних ресурсів; 

4) формування нормативно-методичної бази в галузі охорони НПС, регулювання 
природокористування, забезпечення екобезпеки; 

5) організація єдиної державної системи екологічного моніторингу; 
6) організація і проведення державної екоекспертизи; 



П Е Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї  
 

   120

7) організація і здійснення державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища 
і використання природних ресурсів, а також дотримання норм екобезпеки; 

8) забезпечення населення екоінформацією; 
9) організація природно-заповідної справи, управління природно-заповідним фондом, ведення 

Червоної книги; 
10) реалізація обов’язків України у міжнародному співробітництві з охорони НПС і 

раціонального ПК; 
11) розвиток і ефективне використання матеріально-технічної бази територіальних органів і 

підвідомчих організацій. 
Спеціалісти повинні: 
– володіти теоретичними основами державного і соціального управління; 
– мати необхідні знання в галузі загальної екології, раціонального природокористування, 

екологічного права, вміти користуватися методами екоекспертизи і моніторингу НПС, 
економічного регулювання природокористування; 

– добре знати сучасні технології управління на локальному і регіональному рівнях, у галузі 
охорони НПС і використання природних ресурсів; 

– володіти способами управління, що відображають інтереси в галузі екології і ціннісні 
орієнтири колективів виробництв різних форм власності і підпорядкованості, налагоджувати їх 
взаємодії з державними і суспільно-політичними інститутами і структурами; 

– вміти готувати суспільну думку при реалізації крупних господарських проектів, які 
стосуються інтересів широких верств населення або впливають на екоситуацію в регіонах, містах та 
інших населених пунктах; 

– вирішувати конфліктні ситуації і протиріччя з органами управління інших регіонів, коли 
здійснювані господарські заходи ведуть до змін екологічної ситуації у прилеглих областях та 
територіях; 

– добре знати нормативи забруднень НПС підприємствами промисловості, транспорту, 
сільського господарства, форми і розміри платежів за забруднення НПС і використання природних 
ресурсів; 

– мати уявлення про методи формування бюджетних та позабюджетних екологічних фондів і 
способи контролю за їх витратами; 

– вміти прогнозувати соціально-економічні наслідки господарських рішень, що стосуються 
територій і організацій, де працює спеціаліст; 

– володіти сучасними методами аналізу управлінського процесу, знати науково-обґрунтовані 
критерії його ефективності, вміти забезпечувати оптимальне функціонування державної служби і 
організацій, що займаються питаннями соціального управління у галузі екології і 
природокористування; 

– підвищувати професійну кваліфікацію, оволодівати передовим вітчизняним і зарубіжним 
досвідом, пов’язаним з охороною НПС і переходом до стійкого розвитку. 

Таким чином, саме за допомогою обов’язкового ведення, удосконалення і безперервності 
екологічної освіти можна передбачати і прогнозувати діяльність, упереджувально ставитися до 
своїх дій у природокористуванні, без чого не можна перебороти системну кризу, запобігати 
подальшому розвитку глобальних екопроблем і вийти на траєкторію стійкого розвитку. 
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ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Л.І.Рековець, Є.М.Писанець  

У статті подані матеріали до обґрунтування необхідності введення в навчальні програми ВНЗ 
екологічного змісту короткого вступного курсу історичної соціоекології. Подана характеристика 
запропонованих тем курсу, які розкривають зміст історичних стосунків в ланцюгу “людина-
суспільство-природа” протягом часу їх спільної еволюції – близько 2-х млн. років. 

The necessity of brief introductory course of historical social ecology is discussed. Themes of this course, 
which describe historical content of interrelations between man, community and nature during their 
coexistence – approximately 2 million years – are characterized. 

 
Із часу появи терміна “екологія” і визначення його суті минуло майже 150 років. Хоча задовго 

до цього в науковій і популярній літературі утверджувалися різні поняття і трактування, які 
розкривали зміст майбутньої галузі науки, звичайно не передбачаючи, при цьому, її практичний 
зміст і надзвичайно велику актуальність для людини як біологічного виду і для природи загалом. У 
цьому розумінні варто пригадати міркування філософів-натуралістів стародавніх Риму та Греції, а 
також праці Ж.Л.Бюффона, Ж.Б.Ламарка, Дж.Кеттона, К.Ліннея, Ф.К.Рульє, О.Гумбольдта, 
Е.Зюсса і багатьох інших учених-природодослідників, які створювали основи сучасного розуміння 
проблем екології, біосфери, біорізноманіття тощо. 

Рівень і характер стосунків людини і природи сьогодні визначений терміном “соціоекологія”, у 
розуміння якого вкладений широкий діапазон таких взаємовідношень на рівні матеріально-
енергетичному, інформаційному, соціальному тощо. Такий комплекс соціологічних проблем уже 
відображений у численних наукових дослідженнях та публікаціях, у міжнародних та регіональних 
конференціях і семінарах, постановах урядів і парламентів різних країн світу, у рішеннях 
міжнародних організацій у межах ООН, НАТО, ЮНЕСКО та інших. (Программа действий, 1993; 
Голубець, 1997; Екологічна політика в Українї, 2001). Одним з важливих рішень в Україні було 
введення в навчальні програми ВНЗ багатьох спеціальностей, курсів з основ екології, соціоекології 
та охорони природи, які читаються в різних комбінативних варіаціях і кількісних (стосовно годин) 
співвідношеннях. Це обумовлено давно назрілою необхідністю оцінки сучасного рівня розвитку 
суспільства, стану природного середовища та завдань екологічної освіти. 

Початковим і необхідним складовим елементом програм соціоекологічної спрямованості ВНЗ 
може бути запропонований курс історичної соціоекології (Рековець, Панасенко, 1995)*. Метою і 
основним завданням запропонованого курсу є з’ясування принципів оптимізації взаємодії в системі 
“природа-суспільство” на основі пізнання історично сформованих законів і положень їх спільного 
розвитку, що складає термін близько 1 млн. років. Тематично програма спрямована на розв’язання 
одного з найважливіших завдань суспільства – оптимальне існування людини при одночасному 
забезпеченні відновлюючих властивостей природи. Досягнення такої мети є можливим і найбільш 
ефективним на засадах історизму з визначенням існуючих напрямів біосоціального розвитку та 
тенденцій в динаміці таких стосунків у майбутньому. 

Реалізація програмних завдань курсу історичної соціоекології передбачає розкриття 
особливостей історичного процесу формування людини як біологічного виду, починаючи з появи 
роду Homo, формування соціальних стосунків, дії всезростаючого тиску людини і суспільства на 
оточуюче середовище як єдине джерело існування людей. У різні історичні та геологічні епохи 
діяли різні механізми та чинники, які визначали специфіку і складність взаємодії в ланцюгу 
“людина–суспільство–середовище” залежно від рівня еволюційної сформованості представників 
роду Homo (як біологічного виду), рівня становлення соціальності взагалі та соціальної структури 
(як надбудови), особливостей розвитку ландшафтно – кліматичних умов в різних широтних зонах. 
Тобто дія певних факторів залежно від часу та рівнів прогресивного розвитку обумовила характер 
стосунків людини і природи на рівні сформульованих в наш час законів та закономірностей, які є 
визначальними при прогностичному моделюванні розвитку природи і суспільства у майбутньому 
(Сминтика, 2001). 

Фактологічною основою запропонованого теоретичного курсу є досить багаті дані з історії 
розвитку людини і суспільства на території України і прилеглих регіонів. Це переважно всесвітньо 
відомі і унікальні пам’ятники палеоліту часу неоплейстоцену, які увійшли до фундаментальних 
основ світової археологічної науки, а також багаті матеріали з голоценових поселень історичних 
епох мезоліту, неоліту, бронзи тощо. На сьогодні переважна частина таких пам’ятників і поховань є 

                                                      
* Представлені в цій публікації матеріали значною мірою базуються на викладанні курсу історичної соціоекології, який 

уже започатковано в Ніжинському педуніверситеті. 
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добре вивчена, чітко стратифікована, охарактеризована як фауністично, так і з погляду багатства 
матеріальної культури (Гладілін, 1976). 

Практично вся територія України, а особливо її південна частина, охоплена відомостями про 
суспільно-екологічну ситуацію від часів першої появи людини в ранньому неоплейстоцені до 
сьогодні. У даному контексті ще раз важливо наголосити на ролі і значенні періодичних 
похолодань (зледенінь) у другій половині плейстоцену як стимулюючого фактора в розвитку 
суспільства, чинника, який забезпечував процес поступального і все більш пригноблюючого 
впливу людини, а потім і суспільства на середовище свого існування. Суттєвим також є динаміка 
співвідношення в часі залежного або напівзалежного існування людини від умов, яка досить тісно 
пов’язана з розвитком і вдосконаленням матеріальної культури людини, особливо виготовленням 
знарядь праці, які виступають як посередник між людиною і природою. Такий процес теж підлягав 
під вплив певних закономірностей і мав зонально-регіональну приуроченість, що в кінцевому 
рахунку привело до формування суспільств з різним ступенем розвитку. Тобто врахування цих та 
інших особливостей в історичному процесі є відображенням взаємного впливу в тандемі “людина – 
природа”, що зафіксовано сьогодні в етнічних та расових відмінностях людей на планеті. 

Оригінальні матеріали та дані біосоціального аналізу, які спираються на принципи історизму, 
дозволяють трактувати курс історичної соціоекології як невід’ємну складову частину сітки 
предметів екологічного циклу, які читаються сьогодні в навчальних закладах України. На наш 
погляд, такий курс може включати як мінімум 5 – 7 загальних або основних тем з можливим більш 
детальним їх поділом відповідно до кількості годин (10 – 14 годин теоретичного викладу). 

Критерії визначення таких тем, на наш погляд, теж повинні базуватися на історичній 
(геохронологічній) основі і відображати поступальність і спадкоємність процесу пізнання людиною 
природи. Інші критерії, наприклад, стадії формування видів роду Homo або рівні розвитку 
матеріальної культури (епохи) і класифікація знарядь праці чи характеристика і стан природного 
середовища тощо, теж є виправдано прийнятними для формування теоретичного курсу. 

Що повинно переважати в даному курсі, біологічне або соціальне? Доведеним є факт посилення 
соціального в історичному процесі становлення суспільства, але на перших стадіях формування 
давніх видів роду Homo (H.habilis, H.ergaster, H. (Pithekanthropus) erectus) домінуючим був 
біологічний фактор (Condil, Sloan, 1997). Адже вдосконалення знарядь праці – це теж період 
тривалого історичного часу, який, наприклад, для кам’яних знарядь тривав близько 1 млн. років, 
практично до епохи бронзи. Тобто паралельний біосоціальний процес відбувався з різною 
інтенсивністю його складових елементів в різні часи. Відносна стабілізація процесу еволюції 
H.sapiens супроводжується надзвичайно бурхливим розвитком соціальної складової, що виступає 
як закономірність даного процесу з оберненою пропорційністю. 

Немає сумнівів у тому, що накопичені дані про людське суспільство і його стосунки з природою 
повинні базуватися на знаннях про еволюцію різних видів людей роду Homo, що слід розглядати як 
першу тему курсу історичної соціоекології. Розкриття біологічної сутності цього питання повинно 
бути обов’язковим для спеціалістів – біологів і бажаним для фахівців інших спеціальностей. 
Філогенетично рід Homo тісно зв’язаний з австралопітеками (Australopithecus), які існували у 
період від 4 до 1,5 млн. років переважно на території, Південної та Східної Африки. Основні 
напрямки морфологічної еволюції видів цих родів були спрямовані на утвердження так званих 
ознак гомінізації – прямоходіння і перенесення центру ваги тіла на тазовий пояс, S – подібного 
хребетного стовпа, змін в співвідносних розмірах довжин кінцівок, тулубної частини тіла, лицевої і 
мозкової частин черепа, а також особливостей будови і розміщення пальців, зміни зубної системи, 
появи кісткового підборіддя тощо. Такі зміни пов’язані, перш за все, із зміною середовища 
існування. Австралопітеки і люди (на відміну від їх попередників) освоювали відкриті (не заліснені) 
простори суші, домінування яких було результатом загального потепління і аридизації клімату, 
починаючи з другої половини пліоцену. В даному випадку чітко можна прослідкувати тісний 
взаємозв’язок морфології, функцій і умов існування, що складає основні засади еволюції взагалі як 
адаптивного процесу. З погляду екологічного – це є перехід від стенобіонтності (обмежені умови 
існування) до еврибіонтності, тобто більш широкого екологічного простору для еволюції видів. На 
той час стосунки між австралопітеками і середовищем були відносно простими, натуральними і 
безпосередніми. 

Австралопітеки і перші люди морфологічно майже не відрізнялися між собою, і основним 
критерієм в означенні роду Homo є виготовлення знарядь праці. Це були перші найбільш 
примітивні кам’яні знаряддя – олдувайські. Творцем цієї матеріальної культури були перші люди 
Homo habilis – людина вміла, яка існувала в період від 1,5 до 1. млн років тому назад. Власне з 
цього часу, коли знаряддя праці починають бути посередниками між людиною і природою, і 
починаєтьтся опосередкований вплив людини на середовище існування, процес підкорення 
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людиною природи шляхом зміни кількісних показників складових її елементів. У майбутньому ці 
кількісні характеристики перетворяться в якісні і процес гноблення природи буде поглиблюватися. 

Вид H.habilis, який деякі вчені зараховують до австралопітеків, мав локальне поширення (Східна 
і Південна Африка), був малочисельним, користувався найпримітивнішими знаряддями праці, і, 
звичайно, не міг мати помітного впливу на умови свого існування. Але він був вихідною формою 
для виду H.ergaster (деякі вчені розглядають його як H.erectus) як морфологічно більш прогресивної 
форми, яка започаткувала широке розселення виду на території Азії і (очевидно – ?) Європи. 
Останнє співпадає з початком четвертинних зледенінь в Голарктиці, які призвели до втрати вод, 
пониження рівня світового океану і утворення сухопутних мостів між африканським і 
найближчими континентами. 

Людина групи Homo ergaster-erectus – людина прямоходяча, привнесла в суспільство вогонь, 
заклала основи шельської (?) культури, була вихідною групою для наступних видів Homo 
heidelbergensis і neanderthalensis відповідно з культурами ашель і мустьє. Це вже було 
цілеспрямоване полювання в природі з виготовленням специфічних знарядь праці та більш 
ефективним їх пристосуванням до потреб людини. Досить повна схема класифікації кам’яних 
знарядь праці цього і більш пізнього часу подана в роботі В.М. Гладіліна (1976). 

Проблема походження виду H.sapiens сьогодні є відкритою і дискусійною. Найбільш вірогідні 
три варіанти: H.sapiens походить або від H.heidelbergensis, або від H.neanderthalensis взагалі, або від 
прогресивних H.neanderthalensis (Henke, 1978; Chaline and al., 1991; Sabath, 1998). Ранні форми 
H.sapiens – кроманьйонці –стоворили у пізньому палеоліті кілька матеріальних культур (оріньяк, 
солютре, мадлен та ін.), які передували культурам голоцену і відзначались не тільки особливими 
знаряддями праці, але й засобами духовної культури (прикраси, статуетки, “музичні інструменти” 
та інше). 

Даючи загальну характеристику еволюції людини, учені відзначають, що суттєвими 
залишаються морфологічні ознаки скелету і їх зміни в різних біологічних видів людей. Тобто є 
зміни, пов’язані, з одного боку, з природними еволюційними тенденціями, а з іншого – з 
усвідомленою функціональністю органів, як, наприклад, поява мови і ріст підборіддя, зміна 
харчування і будови зубів, багатофункціональність кінцівок, особливо передніх. Такі морфологічні 
характеристики є основними критеріями для таксономічної диференціації роду Homo. На сьогодні 
можна нарахувати близько 8 видів людей, які складають або еволюційні лінії прямої трансформації, 
або для деяких видів – сліпі гілки в еволюції. На сьогодні філогенез людини – це предмет активних 
дискусій, які базуються переважно на більш нових фактологічних даних і одночасно є 
відображенням системи поглядів окремих дослідників. 

Наступну тему курсу історичної соціоекології можна сформулювати так: “Формування, 
становлення та первісні стадії існування суспільства як необхідна реальність природно-історичного 
процесу”. За геохронологією матеріал теми охоплює еоплейстоцен та ранній плейстоцен, тобто у 
межах від 1,6 до 0,6 млн.років, за видами людей – це H.habilis, H.ergaster, та H.erectus, за 
матеріальною культурою це олдувайська, шельська (?) та початок ашельської епох, за 
фауністичними угрупованнями – це таманський та тираспольський комплекси, за клімато-
географічними характеристиками – це переважно похолодання гюнц та потепління міндель 
(альпійської шкали). 

Основне завдання даної теми – з’ясувати особливості розвитку ландшафтно-кліматичних умов 
та біологічного різноманіття в ранньому плейстоцені, висвітлити проблеми формування 
соціальності людини на підставі знань про біологічні особливості еволюції роду Homo. Даний 
комплекс питань включає характеристику біоценотичних умов існування первісних людей – 
архантропів, їх розселення та міграції, взаємостосунки з природою та початкові елементи помітної 
господарської діяльності, включаючи становлення культури та формування і вдосконалення 
психіки. В цьому розумінні добрим прикладом можуть бути палеолітичні стоянки Королево в 
Закарпатті та Меджибіж в Хмельницькій області України як найбільш давні знахідки слідів 
діяльності людини в Східній Європі, що становить біля 500 тис.років (Гладілін, Ситливий, 1990; 
Пясецький, 2001; Рековець, 2001). У цей час люди користувались переважно кам’яними знаряддями 
праці, виробленими з кременю (Меджибіж) або андезиту та обсидіану (Королеве). Це ранньо- чи 
середньо-ашельські знаряддя праці, які є більш різноманітні, менш грубі, дещо спеціалізовані 
(наприклад чопери, рубила, колуни та інше) порівняно з олдувайськими. Надалі ударні функції цих 
знарядь поступалися місцем відщепам, ножам та скреблам для обробки м’ясної їжі (Рижов, 2001). 

Розвиток та вдосконалення техніки обробки каменю та одержання нових знарядь праці були 
свідченням більш ефективного використання сировини та виготовлення знарядь праці з дерева. 
Спільна обробка сировини і виготовлення знарядь утверджували суспільний тип життя людей та 
робили їх життєдіяльність менш залежною від природи. Очевидно, це все разом сприяло 
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підвищенню процесу виживання людей в погіршених умовах – похолодання та процесу освоєння 
ними інших регіонів – міграції. 

Пам’ятки ашельської епохи (особливо Західної Європи) свідчать про успішне полювання людей 
на таких тварин, як хоботні (рання форма мамонта), олені (решток виду досить багато в 
Меджибожі), ведмеді, дикі свині, меншою мірою коні та зубри. Пам’ятки цього періоду України, на 
жаль, дають мало інформації про спосіб життя людей ашельської епохи, яких, очевидно, слід 
відносити до Homo heidelbergensis. Таким чином, можна констатувати, що на території Східної 
Європи (не враховуючи знахідки решток людей на Кавказі – печера Дванізі), найбільш ранні 
поселення людей виду H.heidelbergensis відомі зі стоянок Королево і Меджибіж, а також відомі як 
окремі знахідки їх діяльності в Криму, на Донбасі та на Житомирщині. 

Помітно більш насичений процес інтеграції людини і природи можна прослідкувати на 
наступній стадії їх розвитку, яку можна окреслити темою “Взаємозв’язок природи і суспільства в 
пізньому палеоліті”. Цей час включає епохи мустьє та більш пізні основні культури – оріньяк, 
солютре, мадлен та ін., хронологія яких є дискусійною., На нього уцей час припадає існування 
Homo neanderthalensis (мустьє) та появи Homo sapiens. Це час помітного прогресу в розвитку 
виробничих сил, господарської діяльності культури. Мустьєрські мисливці, дякуючи 
вдосконаленим знарядям праці, могли успішно полювати на всі оточуючі їх види тварин (мамонти, 
носороги, коні, олені, зубри, тури, великі хижі ссавці, птахи, різні види риб тощо). Рештки цих 
тварин постійно знаходять в стоянках неандертальців, яких є значна кількість на території Криму 
(Давня історія України, 1997). 

Удосконалення полювання та більш посилений вплив суспільства на природу були очевидними 
завдяки набутому досвіду, вмілості людей та вишукуванням нових методів полювання. Останнє 
особливо стосується мисливства, яке мало загонний характер з використанням різних пасток, 
пристроїв, хитрощів. Це призвело до масової загибелі тварин (олені, зубри, коні, сайгаки) і їх 
зникнення з біоценозів, що в кінцевому підсумку помітно змінювало структуру біоценозів та 
ландшафтів. Типовим прикладом може бути Амвросіівське захоронення зубрів (Донецька область), 
де шляхом загонів було знищено тисячі особин цих тварин (Бибикова, Бєлан, 1979), а також 
захоронення Анетівка-2 з великою кількістю решток зубрів (Старкін, 2001). 

Активна мисливська діяльність людини доповнювалася процесом збирання решток тварин для 
господарських потреб та будівництва житла. На місці стойбищ зводилися споруди – житла 
(Підоплічко, 1969) та споруди культового призначення (Eiszeit, 1999). Природні печери та гроти 
теж були заселені пізньопалеолітичними людьми, особливо це стосується печер Криму (Старосільє, 
Кіік-Коба, Шайтан-Коба, Чокурча та інші). Такий тип помешкань давніх людей є найбільш 
характерним для регіонів Франції та Іспанії, де в печерах знайдена класична для пізнього палеоліту 
матеріальна культура та рештки фауни, а також розписи на стінах печер із зображенням 
мисливських тварин. Пізньопалеолітичні пам’ятки світового значення добре відомі на території 
України. Це поселення групи стоянок Кодак, Молодове, Мізин, Межиріч, Гонці, Добранівка, 
Кирилівська та багато інших. 

На будівництво жител та культових споруд використана значна кулькість кісток мамонтів (до 
100 особин в одній споруді), оленів, великих хижих ссавців, а також вівцебиків, які характерні для 
Мізина. На площах поселень та в самих поселеннях знайдені залишки вогнищ, багато решток 
кісток, виробів з кременю та кісток, розкриті ями з господарськими відходами та інше. Деякі з 
жител були дообладнані огороженням та заслонами з кісток і, очевидно, з дерев, які не збереглися. 
Очевидним є також те, що люди епохи неандертальців та кроманьйонців користувалися шкіряним 
та хутряним одягом, хоча це й не підтвержено прямими речовими доказами. Суворі ландшафтно-
кліматичні умови (похолодання пізнього плейстоцену) змушували людей вдягатися та шукати 
притулку або в природних спорудах (у випадку печер), або будувати житла чи культові споруди з 
кісток мамонтів у випадку відкритих просторів (Підоплічко, 1969). 

Спосіб життя та умови існування привели до виникнення комплексів палеолітичної індустрії у 
виготовленні знарядь праці, які поділяються за своїми технічно-типологічними ознаками на 
варіації, фації та типи (Гладілін, 1976). Із цим досить тісно пов’язане вдосконалення соціального 
устрою, який, очевидно, був родоплемінним. На сьогодні вже більш чітко прослідкована динаміка і 
структура соціальних угруповань архантропів, палеоантропів та неоантропів. Невеликі і кочівні 
групи мисливців (до 15 осіб) і збирачів їжі перетворювалися з часом на громади з більш 
довготривалим поселенням та властивими для них процесами формування спорідненості і засад 
соціального регулювання чи управління. Цьому значною мірою сприяло полювання на великих та 
небезпечних тварин, що пов’язано з певним ризиком і могло бути продуктивним тільки при 
узгодженості дій групи мисливців. Далі це призвело до колективної обробки здобичі та її 
споживання, спільного виробництва знарядь праці та виникнення елементів розподілу і 
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спеціалізації у виконанні обов’язків тощо. Наприклад, мустьєрські поховання і культура свідчать 
про значну консолідацію людей і спільність їх дій. Тобто посилювався груповий і все більш 
усвідомлений вплив людей і суспільства на природу, що фіксувалось, перш за все, у порушенні 
кількісного балансу видів у біоценозах. Природа, при цьому, зберігала свою відновлюючу 
здатність. 

На етапі пізнього палеоліту (від 150 тис.років), коли був інтенсивний процес 
антропосоціогенезу, викликаний нестабільністю умов існування , інтенсивним похолоданням, 
найбільш постраждали, звичайно, мамонти, шерстисті носороги та велетенські олені, у вимиранні 
яких, на думку багатьох дослідників, провідну роль відіграли люди, які, очевидно, прискорили 
незворотній процес природного зменшення чисельності популяції цих видів (Корнієць, 1962). 

Природно-кліматичні зони, які змінювалися залежно від характеру похолодань, відрізнялися за 
особливостями розподілу біомаси та кількістю сировинних джерел, які забезпечували 
життєдіяльність людини в умовах кочівного (можливо, сезонного) способу життя, або в умовах 
довготривалих поселень чи короткочасових мисливських таборів. Останнє, очевидно, є 
характерним для нещодавно відкритого поховання Копачів в Київській області (Несін, 2001). Зона 
життєдіяльності людини (територія, що експлуатується) у пізньому палеоліті значно розширилась, 
інтенсивність її використання помітно зросла, господарсько-побутовий комплекс поселень 
структурно ускладнився, самі житла конструкційно і архітектурно були більш досконалими. 

Підсумовуючи відомості про взаємовідношення суспільства і природи у палеоліті, можна 
зрозуміти, що господарська діяльність суспільства здійснювалася за умов їх відносної динамічної 
рівноваги при збереженні відтворюючих можливостей природи на рівні функціонування 
біоценозів. За даними В.Г.Марковича, населення Землі в той час складало близько 10 млн. чоловік, 
але якщо врахувати, що одна калорія в речовині тваринного походження утворюється за рахунок 7 
калорій фітомаси, то можна зрозуміти історичну необхідність і прогрес переходу людства до 
агрокультури, що започатковано з часу ранього голоцену – 10 тис. років. Для території України 
приблизна чисельність пізньопалеолітичного населення становила біля 60 тис. чоловік (Давня 
історія України, 1997). 

Наступна можлива тема запропонованого курсу “Людське суспільство раннього голоцену 
(мезоліт, неоліт) та його посилений вплив на оточуюче середовище” має на меті розкрити період 
початку інтенсивної дії людини як невід’ємної складової природи шляхом вдосконалення засобів та 
методів такого впливу, розвиток землеробства та одомашнення тварин. Загальне потепління 
клімату в голоцені призвело до зміни ландшафтних зон, вимирання основних представників 
мамонтової фауни, міграції та вселення інших видів (як компенсація) в новосформовані біоценози, 
основу яких складали лісові та кущово-лугові представники флори і фауни. Така зміна була досить 
виразною, динамічною, різноманітною, вона змусила людей пристосовуватись до нових умов, 
змінювати знаряддя праці та спосіб життя через розширення регіонів існування, особливо в зони 
плакорних ділянок та міжрічкових просторів. 

Початок мезоліту – це широке розповсюдження мікролітичної техніки обробки каменю, 
виготовлення геометричних виробів, виробництво лука та стріл, це прогресивний та 
індивідуальний розвиток виробництва, це зміна соціальних відносин. У господарсько-побутових 
комплексах, крім знарядь праці, знайдена дуже велика кількість роздріблених кісток різних тварин 
(поселення Мирне, Шан-Коба), що свідчить про активне їх використання в житті людини. 
Об’єктами індивідуального (негрупового) мисливства були, як правило, крупні копитні тварини та 
хижі ссавці, але такий склад мав свої регіональні (зональні) особливості для території України. 
Відзначається помітне зниження кількості промислових тварин як харчових ресурсів і збільшення 
рослинних продуктів. 

Крім того, почався процес одомашнення тварин, інтенсивного рибальства та збирацтва, 
спеціалізованого (промислового) мисливства. Перебіг природних процесів все більше 
“корегувався” діяльністю людини, рівновага в системі “природа-людина” порушувалася, виникали 
кризові ситуації, репродуктивність природи знизилася. В кінцевому підсумку, наприкінці мезоліту 
виник новий тип господарства – відтворюючий. 

Таким чином, наприкінці мезоліту була досить досконала мисливська зброя, зросла 
інтенсивність і ефективність мисливства, зросло народонаселення, що поряд зі зменшенням 
промислових видів призвело до кризової ситуації, результатом якої стало одомашнення тварин та 
розвиток землеробства і відтворюючого виробництва. 

Подальший поступальний розвиток суспільства в неоліті потребував відповідного рівня 
продуктивних сил, цілеспрямованого і ретельного використання природних ресурсів на все більш 
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обмежених територіях. Відзначається нерівномірність розвитку в народонаселенні, у перебігу 
процесів природного відтворення тощо. Катастрофічно зменшується чисельність популяцій зубрів, 
погіршилась репродуктивність коней, сайгаків, тарпанів та куланів, зросла частка міграцій в житті 
як людей, так і тварин в пошуках нових джерел харчування. Це стимулювало перехід від 
привласнюючих до широких відтворюючих форм економічних відносин та сприяло початку 
утворення цивілізації. 

Неолітична революція у період IV тис. до н.е. докорінно змінила стосунки в ланцюгу “природа-
людина-суспільство”, які надалі базувалися на все більшому впровадженні регулюючих механізмів 
у межах таких стосунків. Це було викликано назрілою необхідністю пошуку оптимального 
існування та виживання людини, що у всі наступні часи аж до сьогодні все більш ставала 
актуальною. Людина як вид і суспільство як форма існування виду все більше виходили зпід сфери 
прямої залежності від середовища. Почався новий єтап в розвитку людства, який детально слід 
висвітлити в черговій темі –”Природа і суспільство пізнього голоцену, включаючи сучасність”. 
Дана проблема повинна торкатися аналізу процесів інтенсивного та раціонального (?) 
природокористування в умовах перебігу науково-технічних революцій і структуризації суспільства. 
Надзвичайно широке коло питань та проблем сучасного виживання людства все більш тісно 
пов’язане з природою, з її відновлюючими властивостями та необоротними (на жаль!) процесами. 
Це стосується характеристики сучасного стану флори і фауни, розробки корисних копалин, змін у 
біосфері та літосфері. 

Такий історичний аналіз повинен становити основу прогностичних обгрунтувань теоретичного і 
практичного змісту як необхідна завершальна складова курсу історичної соціоекології. 
Прогнозування у спільній еволюції людини і природи може бути предметом самостійного 
тематичного обговорення, що базується на історичних даних та аналізі сучасного стану стосунків 
суспільства і природи. 

Таким чином, упроваджений у програмі деяких ВНЗ курс історичної соціоекології розкриває 
закономірності у паралельній еволюції людини, суспільства, природи протягом майже 2 млн. років. 
Наступні розділи загального курсу соціоекології передбачають вивчення біосфери, ресурсів життя 
людини, створення умов, близьких до оптимальних для взаємного розвитку суспільства і природи. 
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АНТРОПОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА КАТЕГОРІЇ “ІСТОРИЗМ 
ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ” 

Н.В.Зайдлер, В.Г.Зотова 
Автори досліджують питання антропологічної семантики категорії „історизм художнього 
мислення”. При цьому вони розрізняють два аспекти (рівні) антропологічної семантики: художній 
та науковий. У статті доводиться, що обидва рівні мають як об’єктивний, так і суб’єктивний 
зміст, який своєрідно виявляється в українській науковій та художній літературній творчості. 

The authors study the problems of anthropological semantics of the category 'historical method of the artistic 
thought'. They distinguish two levels of anthropological semantics: artistic and scientific. The article 
demonstrates that the both levels have objective and subjective sense, which originally manifest itself in the 
Ukrainian scientific literature and fiction. 

 
У гуманітарному просторі категорія історизму відзначається універсальним характером і 

специфічно проявляється у всіх галузях культури, зокрема в художній літературі як словесному 
мистецтві. Цим пояснюємо її значення, необхідність дослідження складових історизму художнього 
мислення, а також зв’язків з іншими категоріальними одиницями літературознавства й ширше – 
філології, культурології. Оскільки літературознавство співвідноситься, взаємодіє з іншими 
гуманітарними науками та їх категоріальними системами, проблема літературного історизму 
набуває не лише галузевої, а й загальнокультурної ваги. 

Категорія історизму художнього мислення (або літературно-художньої творчості) виконує 
методологічну роль, входить до складу своєрідного інструментарію, за допомогою якого у 
мистецтві (літературному творі) досліджуються проблеми історичної та художньої правди, 
інтерпретації історичних образів і подій, особливості змалювання етнокультурного, 
етнонаціонального життя, розвитку світового суспільства тощо. 

Для категорії історизму художнього мислення характерна антропологічна семантика, у якій 
можна вирізнити кілька аспектів, зокрема художньо- та науково-антропологічний. Художньо-
антропологічний зміст історизму виявляється в особистісному началі творчості та її змістоформах, 
а науково-антропологічний – у процесі її дослідження. Рецепція художнього твору передбачає 
складну систему синкретичних різноаспектних (різнорівневих) антропологічних проявів. У певні 
періоди та за певних обставин культурного розвитку антропологічна семантика історизму 
актуалізується і може істотно впливати не лише на рецепцію літературних творів, а й на систему 
поглядів, морально-естетичні та інші ідеали конкретних людей, окремих суспільно-культурних 
груп, можливо, цілих народів.  

Питання історизму художнього мислення вивчалося багатьма вітчизняними й зарубіжними 
митцями, науковцями ХІХ – ХХ століть. Але й на початку означеного періоду воно не було новим: 
першим його торкався ще Аристотель. Як у найвіддаленіші часи (давньогрецька література, 
наприклад), так і два століття тому поштовх дослідженням історизму зроблено самою словесністю. 
Протягом кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століть у світовій та вітчизняній літературі з’явилися 
твори, у яких історія стала і власне предметом художньої рецепції, і яскравим тлом та засобом 
осягнення філософії буття, проблем сучасності, психології характерів.  

Необхідність вивчення якісно нового літературного явища, вперше найповніше зреалізованого в 
історичних романах В.Скотта, стимулювала аналітичну думку. Незалежно від того, якими шляхами 
формувався категоріальний апарат у різних літературно-наукових середовищах, у ХІХ столітті на 
європейському культурному просторі історизм художнього мислення трактувався досить 
суголосно. Йдучи від Аристотеля та Гегеля, дослідники досить швидко визначились у засадничих 
положеннях літературного поняття „історизм”, сутність якого переважно вичерпували 
співвідношенням історичного факту й авторської фантазії.  

З праці Г.Ленобля „История и литература” можемо зробити висновок про те, що у багатьох 
західноєвропейських країнах були розповсюджені ідеї німецького просвітителя Г.Е.Лессінга, який 
ще у другій половині ХVІІІ століття в „Гамбурзькій драматургії” стверджував, що історизм 
художнього твору полягає не у відповідності художнього тексту фактам історичного процесу, а в 
історичній вірогідності зображуваних подій та характерів. Поет, писав Лессінг, „во всем, что не 
относится до характеров, ...может отступать, насколько хочет. Только характеры священны для 
него...” [цит за: 6, 84]. Змістом історичного твору, за Лессінгом, є духовний світ людини, її 
психологія, особистість як така, вірогідно відтворена на вірогідному ж історичному тлі. Якщо поява 
німецького романтизму, що відчутно живився міфологією та фольклором, історичною 
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минувшиною (Е.Т.А.Гофман, І.К.Ф.Шіллер, А.В. та Ф.Шлегелі), була спричинена перш за все 
закономірностями північноєвропейського культурного процесу, то її теоретичним підґрунтям, 
зокрема, стали думки Лессінга.  

У літературно-науковій думці щодо поняття „історизм художнього мислення” відчутно почав 
виявлятися антропологічний фактор, який постав у найдавніших дослідженнях словесної творчості 
(Аристотель) і спричинив його суб’єктивне трактування у подальшому (Гегель, Лессінг) – аж до 
сучасності.  

Не лише в німецькій, а й в інших європейських культурах, у тому числі й українській, 
актуалізація питання історизму творчості була пов’язана з визріванням інтересу до національної 
історії, боротьбою за національний розвиток етносів, ідеєю народності та її відображенням у 
мистецтві. Проте у Росії, як і в Україні, що у ХІХ столітті своєю більшою сучасною територією 
входила до складу Російської імперії, воно спочатку розв’язувалося на прикладному рівні – у 
творах та епістолярії письменників. 

І у 20-30-х роках ХІХ століття, і пізніше – аж до здобуття Україною незалежності 1991 року 
процеси розвитку української і російської літератури були дуже тісно взаємопов’язані, незважаючи 
на вкрай несприятливі умови для першої з них. Тому не дивно, що, вбираючи в себе й українські 
ідеї (І.Котляревського, Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, Є.Гребінки та ін.) або відштовхуючись від них, 
російська літературно-критична думка змогла узагальнити обопільне розуміння сутності історизму 
художньої творчості, змістом якого було образне змалювання історичних постатей та подій у їх 
розвитку і проекції на сучасність.  

Об’єктивно схарактеризував поняття історизму художнього мислення В.Бєлінський, добре 
обізнаний із вітчизняним та західноєвропейським літературними процесами. Погляди 
В.Бєлінського були поглиблені О.Добролюбовим, Д.Писарєвим. Значний внесок у розвиток 
категоріального розуміння історизму художнього мислення своєю художньою та літературно-
критичною творчістю зробили М.Костомаров, Т.Шевченко, П.Куліш, Б.Грінченко, А.Кримський, 
О.Маковей, І.Франко, Леся Українка, М.Коцюбинський. Всі вони обрали новаторський, 
особистісний (антропологічний) підхід до розв’язання теоретико-літературних проблем. 

Для адекватного тлумачення питань історизму літературної творчості, історичної та художньої 
правди не втратили актуальності думки М.Костомарова, висловлені у статті „Об историческом 
значении русской народной поэзии”, де автор розглядає історію як процесуальне явище і застерігає 
від компіляції, доводить, що „всякая литература есть выражение общества” і через це народний 
характер, правдиво відображений у художньому творі (народній пісні), відповідає історичній правді 
[5, т. І, 212-215]. 

Про відповідальність письменника й літературного критика за об’єктивність відображення 
історичної теми або поцінування відповідних творів писав П.Куліш у роботі „Характер и задача 
украинской критики”: „...осуждая ученого, не из-за чего другого мы хлопочем, как из-за того, чтобы 
предохранить общество от обмана. Почему же мы равнодушны к обману, в который вводят 
общество плохие писатели, на счет изображаемых ими явлений жизни?”; „Скажите же: не 
достойны ли осмеянья и упреков те писатели, которые своими затеями говорят: „Господа, вам не 
все еще известно, положим, об украинской жизни; мы вам покажем, посредством повести, 
украинскую жизнь с новой стороны”, – и не только этого не исполняют, напротив, затемняют и то, 
что в ней было ясно, как день? Тут обвинять надобно не ту критику, которая вооружена всею 
строгостью истины, а ту, которая смотрит сквозь пальцы на подобные проделки, выдает людей 
безполезных за приносящих пользу и самих их держит в убивающем дух самообольщении”; „Как 
фальшивый историк, так и фальшивый жрец беллетристики должны быть изобличены во имя 
общей пользы, во имя успехов самопознания, во имя стремления к лучшей будущности народа. 
Иначе – все будут у нас грушки да грушки, и никогда не выйдет наше общество из ... 
легкомысленного детского возраста... Задачею нашей украинской литературы должно быть строгое 
соответствие ея созданий духу народному и его серьезному, жизненному, а не какому-то псевдо-
народному, прихотливому, взгляду на вещи”[5, т. І, 264, 267]. 

 Важливим надбанням є роботи А.Кримського, у яких він мав сміливість виступити і проти 
„надутого патріотичного балакання”, і проти національного нігілізму. Аналізуючи п’єси 
І.Тобілевича, дослідник зазначав: „Задля великої патріотичної риторики ані я, ані мої знайомі не 
могли з цікавістю дивитися навіть на „Невольника” Кропивницького... а що вже казати про інших, 
слабіших драматургів! У них патріотичні тиради – наче церковні акафісти. Тобілевич, навпаки, або 
силується зробити патріотичний емфаз якнайреальнішим, якнайнатуральнішим (в „Бондарівні”), не 
роблячи з героїв якихсь безплотних людей, або зовсім обминає „святі” типи і обмальовує натомість 
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типи перечні; з особливою охотою він обмальовує бік історично-п о б у т о в и й, найбільше ж 
відносини комічні. Через те його історичні п’єси виходять і живі, і натуральні, і ані на хвилиночку 
не нудні” [5, т. ІІ, 283].  

Питанням співвідношення історичної та художньої правди, психології художньої творчості 
присвятив увагу О.Маковей у розвідці про А.Чайковського, підкреслюючи, що письменник дбав 
„про вірність описуваного життя”. „Се дбання, – на думку О.Маковея, – у всякого автора треба 
похвалити, хоч і те треба сказати, що справа вірності описуваного життя все буває дуже гнучка, бо 
як нема на світі абсолютної правди, так годі і зовсім правдиво та вірно описати якесь життя. Душа 
письменника, се не фотографічна плита, котру в який-небудь апарат вложиш, а вона все однаково 
прийме „вражіння”; душа письменника се його спеціальна фотографічна плита і правда, ним 
відфотографована, се його правда, яку він своїми очима бачив або повинен був бачити. Чим більше 
людей на ту його правду згодиться, тим ліпше для автора і для його твору; але можуть бути люди, 
що їм та правда не доконче видасться правдою” [5, т. ІІ, 291]. 

Історизм літературної творчості, співвідношення історичної та художньої правди у 
літературному творі глибоко досліджував І.Франко. Його бачення проблеми подає А.Войтюк у 
книзі „Літературознавчі концепції Івана Франка”, наголошуючи на таких положеннях Франкової 
теорії: розуміння історизму літературної творчості як змалювання найтонших порухів людської 
душі, психології людини на тлі певної історичної епохи; право письменника на фантазію, що дає 
можливість історичну подію „із сухого хронікарського факту зробити живою драмою”; художній 
пошук закономірностей та узагальнень; усвідомлення відмінних способів висвітлення історичної 
теми, якими є реалістичний та узагальнено-романтичний; право письменника на автобіографічний 
елемент в історичному творі, який слід розуміти як психологічну однотипність, певну 
спорідненість внутрішнього світу героя і автора [2, 23-30].  

У другій половині ХІХ століття в українській та світовій літературі історична тематика набула 
такого розвою, який спричинив новий рівень розвитку теоретико-літературних понять „історизм 
творчості”, „історизм художнього мислення”. Визріли досить суперечливі тенденції: по-перше, з 
творів на історичні теми „вимивалася” сама історія, а по-друге, надто широку проблему історизму 
літератури почали зводити до проблеми жанру історичного роману. Показовими в цьому плані є 
думки німецького письменника Л.Фейхтвангера.  

Зізнаючись у своїй зацікавленості історичним романом („...я страстно люблю исторические 
романы”), у доповіді на тему „О смысле и бессмыслице исторического романа” він проголошував: 
„Я решительно не в силах поверить, что серьезный романист, работающий над историческим 
сюжетом, видит в исторических фактах что-либо, кроме средства создать перспективу, кроме 
аллегории, которая помогает нам как можно правдивее передать собственное мироощущение, 
собственную эпоху, собственную картину мира” [11, 669]. І нижче продовжував: „...автор 
исторических романов … хочет запечатлеть только себя, только собственное представление о 
мире”[11, 671]. Хоч, за його ж словами, у власних творах Л.Фейхтвангер „всегда старался дать 
верную картину изображаемой ... действительности, верную до мельчайших деталей”, його 
„никогда не заботило, находится ли ... изображение в точном соответствии с историческими 
фактами. Более того, – зізнається автор, – я часто изменял действительность, – хотя она была 
известна мне с документальной точностю, – если, как мне казалось, она разрушает 
действительность иллюзорную...” [11, 671]. Апелюючи до Біблії, творчості Гомера, Шекспіра, 
письменник зауважував: „...их „ложь” оказалась жизненнее, чем факты, тщательно установленные 
учеными на основе критически изученного материала”; „Хорошая легенда, хороший исторический 
роман в большинстве случаев достовернее, наглядне, богаче результатами, действеннее, жизненнее, 
чем тщательное и точное воспроизведение исторических фактов” [11, 672]. Стверджуючи, що 
історія – теж мистецтво, Фейхтвангер вважав за необхідне писати про неї, спираючись на принципи 
Ф.Ніцше: „В своих „Несвоевременных мыслях о пользе и вреде истории для жизни” Ницше 
требует, чтобы историей занимались только в интересах самой жизни. Если бы смысл истории был 
автономен и универсален, он бы уничтожил самую жизнь; поэтому творческая сила жизни должна 
держать его в повиновении. Пусть здоровая жизнь сама вылепит правдивый образ истории 
согласно требованиям своей современности и своего будущего” [11, 673].  

Доповідь Л.Фейхтвангера „О смысле и бессмыслице исторического романа” відбила 
непоодинокі спроби посування до своєрідної „вторинної” міфологізації історії у творчості 
письменників (вторинної – бо ці процеси у світовій культурі почалися в доісторичні часи, а в 
українців – найвірогідніше ще до утворення Давньоруської держави), що згодом призвело не лише 
до позитивних, а й негативних наслідків. Пізніші українські та російські дослідники – М.Сиротюк, 
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Г.Ленобль, В.Оскоцький, М.Ільницький та ін. – критикували явища антиісторизму, модернізації 
зображуваного, соціологічної спрощеності, ідеалізації історичного минулого, історичного нігілізму, 
релятивізму, помітивши їх перш за все в історичному романі. Деякі з них були похідними від 
міфологізму або пов’язаними з ним.  

Саме жанру історичного роману у ХХ столітті українське й зарубіжне літературознавство 
приділило величезну увагу. У наукових розвідках він набув своїх досить завершених рис. 

Змістом історичного роману є розповідь про минуле, віддалене від письменника щонайменше на 
одне покоління [1, 15]. „Від інших творів про минуле історичний роман відрізняється насамперед 
тим, що він воскрешає не просто минуле, а обов’язково конкретну історію, історично конкретний 
досвід минулих поколінь, причому реальна історія служить у ньому не лише загальним тлом, а 
становить його зміст, дає йому сюжет, конфліктні вузли, словом – лежить в основі його композиції, 
всієї його художньої тканини” [9, 32]. Це не означає, що в історичному романі не може бути 
вигаданих подій чи образів. О.Білецький наголошував: для таких творів чи не найголовніше – 
історичне тло. „Дійовими особами такого роману можуть бути й люди, які справді існували, й 
люди, вигадані автором. Але й ті й інші повинні бути подані згідно з даними історії, тобто такими, 
якими вони могли б бути певного, вибраного автором часу” [цит. за: 9, 34]. В історичному романі 
органічно пов’язані мистецтво і наука, передається процесуальний характер історії, спроекованої на 
сучасність; змальовуються долі окремих особистостей і цілих етносів, націй, народів; особливої 
ваги набувають питання „людина (особистість) і народ” , „людина та історія”, „становлення певної 
особистості в певну історичну епоху”. Принципово важливого значення для історичного роману 
набувають категорії суб’єктивного й об’єктивного, що виявляються на всіх рівнях словесно-
художньої творчості (наприклад, мистецькі ідеї, індивідуальний стиль письменника, рецепція твору 
читачами й критикою тощо); співвідношення історизму художнього мислення як відносної 
категоріальної константи творчості й історичності (тобто відповідності художнього змісту твору 
фактам історії), правди історичної та художньої, документального факту й авторських вимислу, 
домислу, фантазії. Ці співвідношення (паралелі, опозиції) виявляються в безлічі варіантів, а їх 
художня оптимальність у кінцевому результаті вимірюється талантом письменника. Вони є 
настільки визначальними, що складають основу більшості класифікацій жанру (М.Сиротюка, 
Л.Александрової, І.Варфоломеєва, М.Ільницького, С.Андрусів, Є.Барана та ін.). 

Незважаючи на поширення жанру історичного роману, його теоретики називають принаймні 
два очевидних недоліки всіх його класифікацій: 1) Учені стверджують, що історичний роман – це 
перш за все роман, а потім уже історичний. Отже, специфічних ознак у нього (головною вважається 
змістова – історична тема) менше, ніж загальножанрових. Такої думки про історичний роман 
Г.Лукач, В.Оскоцький, С.Андрусів. 2) Термін „історичний роман” звужує розмаїття змістоформ, у 
яких знаходить відображення історична тематика. Тому І.Варфоломеєв, М.Ільницький, за ними – 
С.Андрусів, Є.Баран слушно пропонують ввести поняття „історична романістика”, яка об’єднує не 
лише велику й малу прозу, а й поетичну, драматичну творчість.  

Вважаємо, що проблеми класифікації, а також інші стосовно історичної романістики багато в 
чому пояснюються сучасною, так би мовити, абсолютизацією аналізованого жанру (мається на 
увазі велика увага до нього з боку літературної критики, хоч, з іншого – його формування ще не 
закінчене, а деяким ученим видається взагалі проблематичним), за якої під його „потреби” 
підводяться, слугують йому категорії, що мали б відігравати методологічну, визначальну, а не 
службову роль. Йдеться про співвідношення художнього вимислу, домислу й історичного факту у 
змісті твору, категорію історизму художнього мислення, правду художню й історичну. 

Спираючись на доробок письменників і критиків ХІХ століття, а також раніші ідеї, переважна 
більшість дослідників ХХ століття стверджує, що у своїх домислах і фантазії автор історичного 
роману має право зайти досить далеко. М.Сиротюк, наприклад, писав: „Письменник не може (та й 
не зобов’язаний) сліпо йти за істориком – в такому випадку він не напише художнього твору” [10, 
106]; „Роль поетичної фантазії в історичному романі дуже значна... якщо фактична історія складає 
зміст історичного роману, його „матеріальне тіло”, то поетична фантазія дає йому красу, живу 
душу, без якої про мистецтво годі й говорити” [9, 38]. З іншого боку, учений зазначав: „...поетична 
фантазія в історичному романі не може діяти свавільно” [9, 39]. „Вымысел, – читаємо і в 
В.Оскоцького, – всесилен, но не своеволен, беспределен, но не беспочвенен” [8, 43]. На думку 
Г.Ленобля, характер вимислу визначається „общей концепцией писателя, концепцией эпохи, 
которую он дает, концепцией исторического героя, которой он придерживается. Когда верен общий 
взгляд писателя на эпоху и ее деятелей, тогда и домысел его, и вымысел, в различных своих 
сочетаниях, будут служить ему верную службу, способствуя раскрытию истинного содержания 
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времени, которое он создает в своем повествовании” [6, 137-138]. А М.Ільницький підкреслює, що 
письменник може спиратись навіть на незадокументовані факти, міф, легенду, його твір може бути 
„суцільною глобальною метафорою”, як, наприклад, „Первоміст” П.Загребельного, але при цьому 
він мусить бути правдивим, „мати точні відповідники в дійсності” [4, 342-345]. Емоційно 
стверджуючи право автора на художній вимисел – „...історичний романіст не бухгалтер, що мусить 
доскіпливо й точно дотримуватись фінансових документів, навіть не науковець. Він письменник...”, 
– С.Андрусів далі все ж таки говорить, що „вигадка і переосмислення” стосуються „дрібної 
фактографії”, та й то „якщо цього вимагає логіка художнього образу” [1, 15].  

Дослідники, зокрема С.Андрусів, вважають, що співвідношення історичного факту й 
художнього вимислу у творі набуває значення морально-етичної категорії: „...кожен автор мусить 
бути відповідальним перед людьми минулого, які вже не можуть захистити себе від неправди про 
їхні життя і вчинки, бо живуть лише у нашій спільній пам’яті, а також відповідальним і перед 
своїми сучасниками, які хочуть бачити в творі сумлінне й чесне дослідження справжньої історії” [1, 
15]. Проте не можна, за нашим переконанням, плутати і міняти місцями морально-етичні й 
теоретико-літературні категорії або підміняти їх одна одною, оскільки у підсумку це призводить до 
спотвореного розуміння категоріальної сутності історизму художнього мислення, невиправданого 
суб’єктивізму трактування правди історичної та художньої, а отже, й ідей та образів історичної 
романістики. 

З неодмінним урахуванням права на свободу творчості, а також змінюваності категоріального 
змісту протягом певних періодів соціокультурного розвитку суспільства і науки історизм 
художнього мислення слід розуміти як дуже відповідальне ставлення митця до історичного факту, 
відображення найважливіших реалій та закономірностей генезису національного або 
загальнолюдського буття на певних його етапах. Зважаючи на антропологічний фактор, що свого 
часу призвів до суб’єктивізму наукового й художнього мислення, зазначимо: суб’єктивізм 
мислення – небажане явище – слід відрізняти від суб’єктивного змісту художньої (літературний 
твір) і наукової (літературознавчі праці) творчості, який є її невід’ємною складовою і часто – 
рушієм творчого процесу. Дещо схематизуючи думку, можна стверджувати, що антропологічна 
семантика будь-якої творчості, а в нашому випадку – літературної, є складовою методологічних 
констант, нехтування якою веде до спотворення результатів дослідження. Іншими словами, 
суб’єктивна думка автора може поширюватись лише до тих меж, за якими немає порушення образу 
об’єктивного буття, в тому числі у питанні про співвідношення художнього вимислу, домислу й 
історичного факту у змісті твору, категорію історизму художнього мислення, правду художню й 
історичну. 

Питання про зв’язки літератури й історії притаманні усім культурам світу, але у слов’янських, 
зокрема українській, вони набувають особливого, ментального, значення. Поняття „народ і історія”, 
„історія і народ”, „народ і особистість” в українців, наприклад, так органічно взаємопов’язані і до 
того епатовані (силою тих же історичних обставин), що думка про історизм української літератури 
у вітчизняному літературознавстві протягом довгого часу була просто аксіомою. При цьому маємо 
на увазі не лише дослідження останніх двох століть, оскільки початки історизму художнього 
мислення на українському грунті було покладено за часів Київської Русі. 

Учені спираються на історичний характер давньої української літератури як її відзначальну 
рису, розуміючи під ним, головним чином, прикладну роль перших давньоруських перекладів і 
оригінальних творів, обслуговування літературою державних, політичних і культурних потреб 
Київського князівства („Велесова книга”, „Повість минулих літ”, „Слово про Закон і Благодать” 
І.Київського, „Повчання” В.Мономаха), – що вважаємо першою складовою, одним з елементів 
категоріального змісту історизму художнього мислення. 

У літературних творах зріле київське середньовіччя знайшло своє чи не вичерпне відображення 
саме через їх історичний (прикладний) характер. Того часу, коли європейський культурний простір 
уже давно був ідеально-знаковим (християнство), русичі лише творили свої нові духовні символи, 
спираючись на конкретику буття, у якому досить відчутно виявлявся антропоцентризм. Проте ні за 
часів Київської Русі, ні пізніше в українському світобаченні він не набував такої сили, як, 
наприклад, у італійців періоду Раннього й Високого Відродження. Цим пояснюється той факт, що 
найяскравіших особистостей (Володимира – красного сонечка, Данила Галицького, Костянтина 
Острозького, Івана Мазепу, Богдана Хмельницького, Григорія Сковороду) віддзеркалює у житті 
наступних поколінь не так їхній геній, як споконвічна, сказати б, закріплена на генетичному рівні 
любов до рідної землі, батьківщини, до „всього свого” і сформована в інстинкт потреба їх 
захищати. Таким чином, на українському грунті художній антропологізм мав з самого початку і не 
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втратив досьогодні свої особливі риси: він завжди реалізується через проекцію на життя народу, 
сином якого письменник себе відчуває, на національний менталітет.  

У давньоруських пам’ятках власне художньої літератури („Слово про Ігорів похід”) одночасно з 
ототожненим державним практицизмом до змісту історизму літератури долучається образно-
емоційне (але завжди фактологічне, без вимислу) відображення історичних об’єктивних подій, 
тобто таких, які на момент розповіді вже відбулись, хоч і в недалекому минулому. Цей другий 
елемент, крім буттєвих та книжних, пов’язаний з іншими важливими джерелами літератури – 
міфологією і ще більше – з фольклором, які значною мірою відображали світобачення давніх 
українців-русичів і якими пояснюються досить швидкі подальші трансформації (генезис) історизму 
художнього мислення. Розвиваючись в умовах і на тлі усної народної творчості (особливо билин), 
вбираючи в себе її досягнення (й з інших причин), писемна словесність подає перші художні 
інтерпретації історичних фактів, вже послуговуючись вимислом і домислом, мріючи й ідеалізуючи 
історичні події. Тут маємо справу з третім елементом поняття історизм – міфологізацією й 
фольклоризацією історії, явищем, яке зараз є предметом активного обговорення в українському 
літературознавстві (Г.Грабович, В.Жулинський, О.Забужко, Г.Клочек, Вал.Шевчук). Принагідно 
додамо, що категорія історизму своєрідно відбиває „основоположну особливість української 
літератури”, її „універсалізм”, сутністю якого є нерозривно пов’язані „вірність життєвій реальності 
і висока духовно-символічна наснаженість. Кожен образ-символ містить код прадавніх архетипів 
національного світогляду. Водночас чимало які архетипи спільні для багатьох народів світу, через 
них національна ментальність постає як частка вселюдської” [7, 32].  

Розвиток української літератури часів І та ІІ Руїни, козацького бароко, кількох хвиль 
відродження лише підтверджує правосильність мови про три елементи поняття історизму 
(художнього мислення). Інтегровано, яскраво й оригінально вони відображені у творах українських 
письменників ХХ століття, улюбленими, знаковими темами для яких стали, наприклад, теми 
козацької вольниці, звитязтва захисників рідної землі, уславлення народних героїв, зокрема 
козацьких ватажків (О.Довженко, О.Гончар, П.Загребельний, Р.Іваничук, Ю.Мушкетик, Л.Костенко 
та багато інших). 

Кожен із трьох елементів історизму художнього мислення за різних обставин літературного 
процесу міг вивищуватись над двома іншими (припускаємо можливість більшої кількості цих 
елементів), тяжіти над ними – аж до його абсолютизації, шельмування, перекручування тощо. Але 
це не заперечувало й не заперечує об’єктивного змісту поняття історизм, його ролі як теоретико-
літературної константи. Але в такій якості історизм, як це не парадоксально, втрачає будь-який 
етичний, естетичний зміст у літературознавстві і набуває категоріального значення, про що тут уже 
йшлося. Долучивши категорію історизму до літературного „інструментарію”, позбуваємось 
(принаймні, певною мірою) невиправданої суб’єктивності (різних рівнів) у висвітленні тих чи 
інших літературних явищ. Підтвердженням цього є думка Г.Грабовича, висловлена у „Передмові” 
„До історії української літератури”.  

Окреслюючи коло своїх наукових зацікавлень, учений наголошує на ключовому моменті – 
першочерговому вивченні компаративістики, якому заважає „Сам факт історичної дискримінації” 
українського народу, „травма” його „упослідження”. Вважаємо, що Грабович мав на увазі саме 
третій елемент із нашої структури поняття „історизм”, коли писав: „Сам факт історичної 
дискримінації, травма упослідження немов би наштовхували на своєрідну автаркію: навіть у 
свідомо непопулістських підходах ці моменти взаємопов’язань, прямих і типологічних узалежнень 
та протидії їм не помічалися, призабувалися. 

Щоправда, тут спрацювали не лише внутрішні, немов би спонтанні й неусвідомлені, але й 
зовнішні, планомірні фактори, бо прикметою того самого залежного, колоніального стану і чільним 
компонентом загального звуження інтелектуальних обріїв було знецінення компаративістики, 
підміна її препарованими, ідеологічно „звіреними”, тобто науково викривленими і знекровленими 
темами, зв’язками й топосами...” [3, 9-10]. 

У словесній творчості відповідно до структури поняття категорія історизму реалізується у 
певному художньому змісті. Зважаючи на феномен паралелей „твір – читач” (зміст та його 
рецепція), передбачаємо, що кількість форм проекції життєвої правди (об’єктивного буття) у 
художньому творі може бути значною. Однак спробуємо окреслити певні її типи: 1) Художньо-
документальний. Спирається виключно на історичні факти, художній вимисел не є домінуючим, 
наявні лише авторська оцінка, емоційне ставлення до написаного. (Рівень документальної правди.) 
2) Знаково-символічний. Інтерпретація історичних подій автором співпадає з об’єктивним ходом 
історії, але окремі події, факти, „тонкощі” втрачені, і письменник великою мірою послуговується 
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художнім вимислом. (Рівень художньої правди.) 3)Суб’єктивно-авторський. Письменник свідомо 
чи підсвідомо „нав’язує” свою інтерпретацію, оцінки читачеві, не переймаючись тим, якою мірою 
написане відповідає історичній об’єктивності. (Рівень суб’єктивної правди.) 4) Змішаний. (Поєднує 
ознаки попередніх типів.) 

Категорія історизму співвідноситься з поняттям канону, варіанта й інваріанта, про що прямо чи 
опосередковано йдеться у дослідженнях Г.Грабовича, В.Калугіна, О.Сирцової та ін. А точніше – 
протистоїть їм. Бо канонічні образи, інтерпретації, як правило, є втіленням мегасуб’єктивних ідей і 
мало відповідають історичній дійсності. У таких випадках художні пошуки істини можуть 
кваліфікуватися як відступ від правила, канону, але саме цей відступ, „помилка”, виняток насправді 
посувають митця до художньої істини, виконання його надзавдання. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В.М.Кардашов 
Розкривається значення “Педагогічної антропології” К.Д.Ушинського та її зв’язок із становленням 
вітчизняної дизайнерської освіти і методикою художньо-творчого розвитку школярів. 

The importance of ‘Pedagogical anthropology’ by K.D.Ushynskyi and its connection with the development of 
domestic design education and conclusions of research of the theory and technique of art – creative 
development of the schoolchildren is shown. 

 
Творчість – одна із складних загадок світу, над якою невпинно розмірковують люди. У 

широкому філософському розумінні творчість – це необхідна умова розвитку, створення нових 
форм і змін, пошуків, що відбуваються в неживій і живій природі, це єдиний шлях рішення  
людської проблеми андрогенності. 

Як ніхто з педагогів, К.Д. Ушинський розкрив одну з таких умов у соціальному, науковому і 
технічному прогресі суспільства, довівши, що правильне виховання здатне примножити фізичні, 
інтелектуальні і моральні сили людини. Він стверджував, що прогрес суспільства можливий тільки 
за умови організації цілеспрямованого виховання підростаючих поколінь. Здійснити ж цю 
можливість покликаний педагог, справа якого, “cкромна по зовнішності”, але “одна з найбільших 
справ історії”. Їй було присвячено і життя самого К.Д.Ушинського, повне самовідданої праці, 
напружених і плідних наукових пошуків [3, с.7]. 

Мистецтво виховання, на думку Ушинського, має ту особливість, що майже всім воно здається 
справою знайомою і зрозумілою, а іншим навіть справою легкою – і тим більше зрозумілою і більш 
легкою здається вона, чим менш людина з нею знайома теоретично і практично. Майже всі 
визнають, що виховання потребує терпіння; деякі думають, що для нього потрібні ще і спеціальні 
знання, хоча наші численні педагогічні блукання могли б усіх переконати в цьому. 

У своїй фундаментальній праці, педагогічна антропологія, що не мала аналогів у світовій 
“Педагогічній літературі”, він розглянув фізіологічні механізми психічної діяльності, знання яких 
має першорядне значення для вихователя. 

У 1853 р. він писав: “Ми вчимося трьома шляхами: чи шляхом досвіду і власного 
спостереження, – шляхом, що веде до міцних, але убогих результатів, для якого життя людське 
занадто коротке; чи нас вчать інші; цим шляхом ми здобуваємо менш, чим звичайно думають; чи 
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нарешті, вчимося, підкоряючись несвідомо впливу найсильніших, вже освічених характерів. Освіта, 
передана цим останнім шляхом, навряд чи не найшвидшим, веде до дивних результатів” [3,c.12]. 

Задум “Педагогічної антропології” виник відразу після того, як педагог вирішив присвятити себе 
винятково педагогічній діяльності. Багато матеріалів для неї були зібрані під час перебування за 
кордоном. На це вказують і спогади дочки К.Д. Ушинського, Віри Костянтинівни, про перебування 
в Гейдельберзі: “У той час, як довідалася я згодом, йшли головні підготовчі роботи до 
“Антропології: прочитані були незлічимі томи. Книги увечері доставляли друзі, учені і кімната 
батька завалена була новими книгами, журналами й іншими виданнями” [3, с.16].  

Для 60-х рр. ідея народності не була новою. У концепції К.Д. Ушинського вона розкривалася у 
зв'язку зі зростаючою національною самосвідомістю і була спрямована проти впливів на російську 
школу виховних систем західноєвропейських держав, прагнень частини так званого освіченого 
суспільства наслідувати європейську культуру. Особливо сильний негативний вплив на російську 
школу мала авторитарна німецька педагогіка, що користувалася успіхом в офіційних колах. 

К.Д.Ушинський переконливо доводив, що механічне перенесення на вітчизняний ґрунт систем 
виховання і навчання, які склалися в інших історичних умовах і в інших народів, може принести 
більше шкоди, ніж користі. Під час численних поїздок по західноєвропейських країнах, із усією 
старанністю вивчаючи системи виховання в Німеччині і Франції, Англії і Швейцарії, Італії і Бельгії, 
він дійшов висновку, що при деякій зовнішній подібності кожна з національних систем має корінні 
відмінності, “свою особливу мету і свої особливі засоби до досягнення цієї мети”. Він був 
переконаний, що в справі суспільного виховання наслідування одного народу іншим “виведе 
неодмінно на помилкову дорогу” і разом з тим застерігав від національної замкнутості й 
обмеженості, закликав творчо використовувати все раціональне з педагогічного досвіду інших 
народів [3, с.20]. 

К.Д.Ушинський переконливо довів, що головна роль у школі належить учителю, якого не 
можуть замінити ніякі програми і навчальні плани, підручники і технічні засоби. Вчителем 
одухотворюється пізнавальна діяльність дитини, він є джерелом живого знання і виховного впливу 
на учнів. У вкрай несприятливих умовах свого часу, коли над учителем піднімалася ціла ієрархія 
неосвічених чиновників і попів, які ведуть поліцейське стеження за школою, К.Д.Ушинський 
виступав на захист прав учителя, будив його самосвідомість, показував велич учительської 
діяльності, неоціненну користь її для суспільного прогресу [3, с.22]. 

К.Д.Ушинський вважав, що ніхто не може і не повинен нав'язувати педагогу вказівок , як 
вчинити йому в кожній з нескінченної безлічі конкретних ситуацій, який застосувати прийом у 
кожному окремому випадку. Вибір засобів виховного впливу слід зробити самому наставнику. Але 
щоб такий вибір був усякий раз доцільним, необхідне знання законів, за якими розвиваються 
педагогічні явища, і об'єктивних зв'язків між засобами впливу і їх результатами. Для цього він радив 
“вивчати як можна прискіпливіше фізичну і щиросердечну природу людини взагалі, вивчити своїх 
вихованців і навколишні їхні обставини, вивчати історію різних педагогічних заходів...” [3, с.30]. 

Центральна ідея першого тому, за словами К.Д.Ушинського, полягає в тому, щоб представити 
фізіологічні дані, необхідні при викладі процесу усвідомлення, від простих первинних відчуттів до 
складного розумового процесу. Потім випливає аналіз уваги, пам'яті, уяви та інших психічних процесів, 
впливу духовних особливостей людини на розумовий процес і сферу свідомості в цілому [1, с.5]. 

До великого кола антропологічних наук, писав К.Д.Ушинський, належать: анатомія, фізіологія і 
патологія людини, психологія, логіка, філологія, географія, що вивчає землю як житло людини і 
людини як жителя земної кулі, статистика, політична економія й історія у широкому значенні, куди 
ми відносимо історію релігії, цивілізації, філософських систем, літератур, мистецтв і власне 
виховання у вузькому розумінні цього слова. В усіх цих науках викладаються, звіряються і 
групуються факти і ті співвідношення фактів, у яких виявляються властивості предмета виховання, 
тобто людини. 

Але невже ми хочемо, запитають нас, щоб педагог вивчив таку безліч наук, перш ніж почати 
вивчення педагогіки – у вузькому значенні як зводу правил педагогічної діяльності [1, с.14]? Ми 
відповімо на це питання позитивним ствердженням. Якщо педагогіка хоче виховувати людину у 
всіх відношеннях, то вона повинна довідатися про неї теж у всіх відношеннях. Таких педагогів ще 
немає, і ще не скоро вони будуть. Це дуже може бути; проте положення наше справедливе. 
Педагогіка знаходиться ще не тільки в нас, але і скрізь у повному дитинстві, і таке дитинство її 
дуже зрозуміле, тому що багато наук, із законів яких вона повинна черпати свої правила, самі ще 
недавно тільки зробилися науками і далеко ще не досягли своєї досконалості. Але хіба 
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недосконалість мікроскопічної анатомії, органічної хімії, фізіології і патології перешкодила зробити 
їх основними науками для медичного мистецтва? 

Ми не говоримо педагогам: чиніть так чи інакше; але говоримо їм: вивчайте закони тих 
психічних явищ, якими ви хочете керувати, і дійте, усвідомлюючись з цими законами і тими 
обставинами, у яких ви хочете їх прикласти. Не тільки обставини ці нескінченно різноманітні, але і 
самі натури вихованців не походять одна на іншу. Чи можна ж при такій розмаїтості обставин 
виховання й особистостей, що виховуються, надавати які-небудь загальні виховні рецепти [1, с.36]?  

Праця наша не задовольнить того, хто дивиться на педагогіку звисока і, не будучи 
ознайомленим ні з практикою виховання, ні з його теорією, бачить у суспільному вихованні лише 
одну із галузей адміністрації. Так і судді назвуть нашу працю зайвою тому, що для них зважується 
все дуже легко і навіть усе давно вже вирішено в їхньому розумі, так що вони не зрозуміють, про 
що тут, власне, тлумачити і писати такі товсті книги. 

Ми не задовольнимо тих викладачів педагогіки, що бажали б дати своїм учням чи ученицям 
гарне керівництво для вивчення основних правил виховання. Але ми думаємо, що ті, хто береться 
за викладання педагогіки, повинні дуже добре розуміти, що виучування педагогічних правил не 
приносить нікому ніякої користі і що самі правила ці не мають ніяких границь: усі їх можна 
вмістити на одному друкованому аркуші і з них можна скласти кілька томів. Це одне вже показує, 
що головна справа зовсім не у вивченні правил, а у вивченні тих наукових основ, з яких ці правила 
випливають [1, с.37]. 

Поняття організму і розвитку є, отже, основними поняттями виховання, і ми повинні попередньо 
ознайомитися з точнішим змістом цих понять; а тому поставимо собі насамперед питання: що таке 
організм і органічний розвиток (1, с.40)?  

Якщо ви хочете, щоб дитя засвоїло що-небудь міцно, то змусьте брати участь у цьому засвоєнні 
якомога більшу кількість нервів; змусьте брати участь у цьому:  

1) Зір, показуючи карту або картину; але й в зоровому акті змусьте брати участь не тільки 
мускули ока , але й окову сітку дією фарб розфарбованої картини або пишіть слово чіткими білими 
буквами на чорній дошці тощо. 

2) Залучіть до участі голосовий орган, змушуючи дитя вимовляти голосно і чітко те, що воно 
вивчає, розповідати вивчене за картинкою чи то картою тощо. 

3) Залучіть до участі слух, змушуючи дитя уважно слухати те, що говорить ясно і голосно 
вчитель або повторюють інші діти, і помічати допущені помилки. 

4) Залучіть до участі дотик, нюх і смак, якщо досліджувані предмети, наприклад, деякі предмети 
з природничих наук, це дозволяють. 

При такій участі всіх органів в акті засвоєння ви переможете най ледачішу пам'ять. Звичайно, 
таке складне засвоєння буде відбуватися повільно; але не треба забувати, що перша перемога 
пам'яті полегшує другу, друга – третю і т.д. [1, с.170]. 

Сказане необхідною мірою ми врахували у власному проведеному теоретичному і дослідно-
експериментальному дослідженні, у монографії “Теоретичні та методичні основи художньо-
творчого розвитку школярів”. Дослідження показало, що для стимулювання художньо-творчої 
активності учнів загальноосвітньої школи необхідні такі форми і методи, що споконвічно 
забезпечують повноцінний розвиток і інтеграцію всіх компонентів природної обдарованості 
особистості. 

До настання ознак “підліткової кризи” необхідна максимальна активізація цілісного механізму 
художньої обдарованості дитини, тобто такі педагогічні умови, що створюють можливість йти в 
навчанні від завдань підвищеної складності до більш простих і детальних. Результати проведеного 
дослідження показали, що процес сприйняття мистецтва, організований на умовах, що 
відповідають віку дитини, дозволяє стимулювати природний механізм її творчості досить 
ефективно і повнокровно, тобто дає змогу розвивати всі рівні художньо-творчих задатків індивіда. 
Процес сприйняття мистецтва, що перманентно переходить у практичний творчий акт, відповідає 
емоційно-суб'єктивному характеру образотворчої діяльності дітей. Тому, стимулюючи її, дає 
можливість також ненав'язливо навчати школярів художній грамоті. 

Гіпотеза нашого дослідження підтвердилася: 
1) У загальноосвітній школі споконвічно варто використовувати особистісну стратегію 

педагогічного впливу для забезпечення цілісного розвитку художньо-творчої обдарованості 
дитини.  
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2) Забезпечуючи і з огляду на індивідуальну спрямованість естетичного виховання кожного 
учня, у той же час варто створити на уроках умови максимального розвитку внутрішніх, родових 
“механізмів” художньо-творчої активності дошкільників і молодших школярів. 

3) Для подолання підліткової кризи продуктивної творчості потрібно приділити належну увагу 
розвитку периферійних рівнів художньо-творчої обдарованості (мовній культурі, техніці, 
композиційному аналізу тощо). 

4) Подальший художньо-творчий розвиток особистості необхідно усвідомлено пов'язувати з 
духовним і професійним зростанням (у тому числі і з дизайн-утворенням її), що багато в чому 
визначить долю юнаків і дівчат і внесе певну лепту у виробництво, де вони будуть працювати, 
підприємництво, яким будуть займатися, родину, яку будуватимуть. 

Розроблена динаміка моделі розвитку художньо-творчої активності школярів, заснована на 
педагогічній антропології, творчому переживанні мистецтва і діалектичній єдності його зі 
спонтанною дитячою творчістю не тільки не ламає природний “механізм” художньо-творчої 
активності дитини, але і позитивно впливає на її продуктивність і художність. 

Що стосується нашої позиції відносно волі – детермінізму, то слід зазначити, що більшою мірою 
дитина може бути вільною у грі, художній творчості, ніж у соціально-економічних відносинах. Але 
ця реалізована воля, яку вона одержує в результаті плідної творчості, дає їй силу духу і впевненість 
у життєвих ситуаціях. 

Роль мистецтва у формуванні в людини естетичної культури, художнього смаку неоціненна; 
мистецтво розширює діапазон сприйняття світу, дає змогу індивіду виходити за рамки власного 
досвіду, виконуючи інтегруючу функцію в розвитку особистості. Мистецтво, як і релігія, є 
універсальною і важливою рисою життя людини.  

Мистецтво є соціальним механізмом, що має біологічну основу, функції якого загалом необхідні 
для гомеостазу людини, тому що художня творчість і естетична радість – фундаментальні риси 
життєдіяльності людини [2, с.377]. 

Активність у процесі створення та переживання творів мистецтва складає квінтесенцію тих 
самих функцій, за допомогою яких мозок людини творчо синтезує повсякденну інформацію, що 
приходить з оточення і визначає плин нашого життя. “...Художня творчість і естетичні 
переживання необхідні для функціонування людських суспільств і є однією з найважливіших форм 
нашої активності” (Дж. Янг). Між художньою творчістю і повсякденними програмами мозку 
знаходиться глибинний зв'язок, причому існує на всіх рівнях – від найбільш абстрактних до суто 
практичних. Деякі антропологи вважають, що роботу визначених структурних програм мозку 
можна знайти у всіх галузях життя людини. 

Мистецтво не тільки підтримує гомеостаз людини, але і розвиває особистість шляхом 
збагачення репертуару її активності, прищеплюючи їй моделі нового поводження. Розуміння 
особистості як монади дозволяє зрозуміти значимість мистецтва в розгортанні її творчих потенцій.  

Разом з цим в освітніх навчальних закладах слід відстоювати єдність морального й естетичного 
виховання. Естетична, художня культура в стінах цих закладів є гарною атмосферою для 
становлення духовно-етичної культури молоді. Про це свідчить історичний і сучасний досвід 
вітчизняної педагогіки. Тому не слід вважати другорядними, а навпаки, всіляко розвивати предмети 
естетичного циклу: мистецтво, музику, саме на їх платформі доцільно в дитячому і юнацькому віці 
виховувати етичні цінності особистості. 

Естетично виховувати – не просто залучати до світу прекрасного, але й стимулювати в дитини 
творчі потенції, котрі завжди необхідні у будь-якій діяльності, у будь-якій праці: навчанні, 
підприємництві, науці, мистецтві. Недооцінювання цієї сфери у ВНЗ гальмує загальний розвиток 
особистості, який легко забезпечити в ранньому дитинстві як основу творчості у подальшому житті. 

”Взагалі, під естетичною освітою треба розуміти ... систематичний розвиток органів чуття та 
творчих здібностей,” – читаємо у II томі матеріалів і документів “Революція-Мистецтво-Діти”. 
Естетичне виховання повинне органічно входити у навчальний процес ВНЗ будь-якого ступеня. 
Саме тому зараз багато хто з викладачів надає увагу естетичному вихованню.  

Визначаючи концепцію дизайн-навчання необхідно перш за все визначитися, що це напрям 
мистецтва, відбиття нашої ментальності, що відповідає внутрішньому світу в підходах створення 
відповідного художнього простору.  

Як свідчить наша історія, з художнім простором людей безпосередньо пов`язана не тільки їх 
фізична, а також уся їх духовна суть. “Духовна енергія тому спроможна породжувати художні 
твори, що вона iзоморфна їм”, – констатує М.С. Каган. XXI століття – час національного мислення. 
Дмитро Донцов статті “Безумство віку цього” писав: “Ці сили вважають Україну за головну 
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перешкоду на дорозі до вимріяної мети. Лжепророки і вчителі тих сил, служителі “Бога віку цього” 
засудили її у своїх планах на національну смерть”. Він з болем і сумом констатує духовну смерть 
середовища, у якому перебував, попереджуючи нас із чужини про небезпеку. Ось чому сучасні 
мистецтвознавці стверджують: обгрунтування доктрини націоналізму і є ідеологічною настановою 
для вироблення теоретичних засад культурно-мистецького розвою. Його обумовлює насамперед 
любов до свого роду, краю, а не заангажованість на так званий стильовий прийом, у результаті 
якого маємо твір розуму, а не душі. По суті, стиль в Україні існує постійно, він ніколи не 
обмежувався часовими періодами.  

Отже, архетип українського образотворенння існує, але поки що у несвідомому, серед інших 
архетипів. Геометричний розпис подільських хат, астральні знаки писанок, магічні коди візерунків 
плахти, світобудовчі композиції хат, посуду, скринь, печей – загалом уся життєва сила селянського 
мистецтва своєрідно озвалася в експресивних композиціях українських художників-авангардистів: 
К.Малевича, В.Єрмілова, Д.Бурлюка, О.Богомазова. 

Якщо такі прояви, як народно-пісенний звичай, іконопис, вишивка, настінний живопис загинули 
на наших очах, то нам Господь, і тільки нам – бо в нас вони зродились, може дати й силу для 
їхнього відновлення. А дасть він тому, хто просить, хто прикладає до цього не тільки молитву, але й 
дію. Український художник не мусить скласти руки і чекати Божої руки над собою. 

Під час вивчення історії дизайну, історії мистецтва потрібно також довести студентам 
подібність процесів на всьому світовому культурному просторі.  

Із цього випливає важлива проблема – обміну досвідом з іншими регіонами країни, на всіх 
рівнях освітнього процесу, об`єднання на факультеті спеціалістів най різноманітних студій, 
методик. Вона міститься у подальшому переведенні системи навчання в дизайн-інститут на 
міжнародний технологічний рівень, щоб забезпечити його випускникам відповідні контакти і 
засоби доступу до самого широкого ринку подальшого навчання та праці. Для цього необхідне 
знання іноземних мов, і у першу чергу – європейських. Не боючись показувати свій рівень, ми 
будемо підійматися самі – буде підійматися дизайн і будемо змінюватися самі на краще і змінювати 
середовище і економіку України.  

Програма дизайнерської освіти повинна охоплювати і літній період. Темою проектних семінарів 
літньої школи можуть бути проблеми організації контактів наших ВНЗ. Необхідне посилення 
розвитку системи дизайнерської освіти на всіх рівнях – від шкільного виховання до вищої освіти.  

В Україні немає системи художньо-творчої освіти в школах, яка була у 80-х рр. навіть в 
Радянському Союзі! Тоді дизайнерською справою почали займатись станції юних техників, а в 
школах – кращі вчителі образотворчого мистецтва. 

Єдина аксіома вітчизняної дизайнерської підготовки – це бездоганна графічна грамотність: 
малюнок і живопис протягом усіх курсів, у тому числі технічний, у всіх проекціях креслення і 
перспективи; володіння олівцем як продовженням дизайн-проектної думки (наш студент повинен 
бездоганно володіти конструктивним академічним малюнком, живописом, включаючи бездоганну 
композицію людського тіла, всієї навколишньої природи.  

Багатовіковий досвід мистецтва і художньої педагогіки довів, що саме це складає фундамент 
візуального мислення. Курс образної та морфологічної трансформації природи, ознайомлення з 
основами анатомії (вивчення пластичної анатомії також повинно підтверджуватися ліпленням 
людського тіла як вершини божого творіння), біоніки також включений у підготовку спеціаліста з 
дизайну в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки. Такий підхід 
реалізується у предметах і розділах курсу через формотворення, макетування, моделювання і, 
нарешті, дизайн – моделюванні субстаціонально. 

Для дизайн-освіти необхідні “наочність” і виховання доброго художнього смаку. Тобто 
виховання зорового сприйняття –робота у музеях, виставкових залах, пленерна, біонічна, 
виробнича практика. У цій справі добре допоможе Internet, тобто віртуальні екскурсії до різних 
художніх музеїв світу тощо. Звісно, роботі з комп`ютером передує робота з оригіналом, тобто 
тактильна робота, включаючи скульптуру, макет. Але рисунки, креслення від руки – не єдиний 
засіб вираження проектній практиці, тобто наші спеціалісти повинні добре володіти і 
комп`ютерною графікою, а не тільки текстовим редактором. 

Навчання володінню сучасним інструментом, але тим, який є, на нашу думку, 
антисубстанціональним в антропології (антисубстанціональність комп`ютера вже доведена на 
прикладі зарубіжних країн, особливо Японії) повинне бути протягом всіх курсів так самоб як 
малюнок і живопис, бо, наприклад, піаніст, який перестає грати хоч на короткий період , втрачає 
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професійну майстерність, а дизайн проектування і моделювання у віртуальній реальності 
потребують постійної роботи на сучасних машинах.  

Найважливішим у професійному відборі абітурієнтів є створення реклами і умов для творчості 
особистостей з іманентними якостями, серед яких: незалежність судження, схильність до 
самоаналізу, наявність інтуїції та чутливості. Англійські спеціалісти називають серед рис характеру 
майбутніх дизайнерів такі, як креативність щодо оцінювання таких якостей розуму, як швидкість, 
гнучкість (різноманітність ідей), оригінальність (унікальність форм), масштаб охоплення (число 
елементів, використаних у конфігурації) тощо. 

Ще один головний принцип – це вивчення ринку і мобільна орієнтація спеціалізації дипломних 
проектів саме на нього. Зараз, наприклад, ми бачимо, що необхідні роботи з оформлення інтер`єру, 
екстер`єру – магазинів, офісів, житла, реклами, костюму тощо. Ринок вимагає орієнтуватися на 
підготовку спеціалістів, щоб забезпечити їх не тільки високою освітою, а ще й роботою. Рівень 
підготовки спеціалістів буде залежати і від того, наскільки ефективно здійснюватиметься в 
навчально-виховному процесі ідивідуальний підхід до талантів і здібностей студентів.  

У Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки (КІРУЕ) на художньо –
технічному факультеті відкриті вже чотири спеціалізації дизайн-освіти: промисловий дизайн, 
графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн одягу. 
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АНТРОПОЛОГІЧНА ЕКОЛОГІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
А.А.Коробченко  

Проаналізовано можливості впливу екології на зміну нинішнього способу життя людей, формування 
нової системи цінностей з урахуванням самоцінності природи і людини як частини природи. 
Показано освітньо-виховну і низку інших соціальних функцій екології. Особлива увага відведена 
проблемам екологічної освіти підростаючого покоління. Представлено систему методологічних 
орієнтирів екологічної освіти в контексті нової доби. 

The opportunities of influence of ecology on change of people’s present way of life, formation of new system 
of values are analysed in view of value of a nature and man as part of nature. Educational and some other 
social functions of ecology are shown. The special attention is paid to the problems of ecological education 
of young generation. The system of methodological principles of ecological education in the context of new 
time is shown. 

 
Система освіти, як і будь-яка система соціуму, є відкритою, динамічною, антиентропійною 

системою, яка має здатність розвиватися. Витоки розвитку цієї системи криються у протиріччі між 
цивілізаційними потребами, які формують соціальне замовлення на навчання і виховання 
підростаючого покоління, внутрішніми можливостями системи освіти й умовами для його 
виконання. 

У процесі свого історичного розвитку цивілізація періодично стикалася з проблемами (або 
кризовими ситуаціями), від вирішення яких залежали її подальше життя і доля. Зміна цивілізаційної 
парадигми завжди пов’язана із змінами соціального замовлення і, як правило, формуванням нових 
цілей і завдань системи освіти. На початку ХХI ст. людство черговий раз постало на межі 
цивілізаційної кризи. Техногенна цивілізація, яка сформувалася на кінець ХХ ст., динамічна, 
орієнтована на кількісний ріст показників розвитку, підійшла до своїх критичних меж. Визначилися 
й продовжують інтенсивно поглиблюватися глобальні проблеми, які прийнято називати 
екологічними: некероване зростання населення планети, могутній антропогенний вплив на 
біосферу, вичерпання природних ресурсів, скорочення біорозмаїття, забруднення навколишнього 
середовища, загроза здоров’ю людини – далеко не повний перелік проблем, від вирішення яких 
залежить життя і доля людства в третьому тисячолітті. Ці проблеми мають антропологічний 
характер і пов’язані з технократичною парадигмою як моделлю розвитку цивілізації. Надії на їх 
подолання суспільство вбачає у переході до нових цивілізаційних моделей, основу яких складають 
коеволюційна стратегія – стратегія здійснення взаємозв’язаного, сталого (неруйнівного) розвитку 
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природи, суспільства, культури і свідомості людства, нове цивілізаційне мислення, яке орієнтоване 
на формування нової соціальної ідеології, яка здатна змінити менталітет суспільства. 

В контексті сучасних цивілізаційних проблем одним із стратегічних завдань системи освіти стає 
завдання формування особистості з високим рівнем загальної і екологічної культури, яка здатна 
сприймати і здійснювати ідеї коеволюції, особистості, яка орієнтована на безперервний 
саморозвиток, прогрес суспільства і пріоритет загальнолюдських цінностей, що здатні не тільки 
адаптуватися до швидкомінливих цивілізаційних умов, але й забезпечити своєю діяльністю умови 
подальшого сталого розвитку цивілізації. 

Відомо, що природне середовище формує культуру, яка, таким чином, є екологічно 
детермінованим явищем. Визначень культури багато. Ми вважаємо, що екологічна культура як 
частина загальнолюдської культури, визначає характер відносин між людиною і соціоприродним 
середовищем, проявляється в системі вартісних орієнтацій, що мотивують екологічно обгрунтовану 
(екологічно своєрідну) діяльність, і реалізується в усіх видах і результатах людської діяльності, що 
зв’язані з пізнанням, використанням і науково обгрунтованим перетворенням природи і 
суспільства. 

Понятійна матриця екологічної культури включає екологічний світогляд, екологічну свідомість, 
екологічне мислення, гуманістичні ідеї, загальнолюдські цінності і ідеали, переконання і принципи, 
способи пізнання і діяльності, норми і вимоги екологічного імперативу, громадянську і екологічну 
відповідальність. Критерієм сформованості екологічної культури є екологічно обгрунтована 
діяльність особистості в соціоприродному середовищі.  

Ось чому і екологічна культура, і грамотність, і екологічно відповідна діяльність є 
інтегративними категоріями. Їх становлення пов’язане з розумінням і усвідомленням особистістю 
цілісності соціоприродного середовища, єдності і взаємозв’язку всього сущого, ролі і місця людини 
в системі Світобудови. Як зазначає російський учений М.М. Мойсєєв, “... таке розуміння виникає 
разом з вивченням природи і логіки її розвитку, а вкорінюються у свідомості з допомогою 
гуманітарного мислення” [1]. Однак зміст сучасної освіти внаслідок процесів диференціації 
необхідних умов для цього забезпечити не може. Потрібні нові концептуальні підходи, нові 
методологічні, теоретичні і дидактичні основи конструювання освіти. Сучасна педагогічна наука 
багато в чому зв’язує їх з ідеями інтеграції, гуманізації й гуманітаризації змісту освіти. 

Ми переконані, що діалог культур, зближення і взаємне збагачення науки і мистецтва, науки і 
релігії, інтеграції природничо-наукової, технічної, гуманітарної і художньо-естетичної освіти, 
синтез дискурсивного і емоційно-подібного, синергетичний підхід і нелінійне мислення у змісті 
освіти повинні набути домінантного звучання. Це ті основоположні моменти, які здатні змістити 
акценти у парадигмі освіти в бік гуманітарного мислення і суттєво вплинути на процес формування 
екологічної культури та екологічної грамотності громадян. У зв’язку з цим, інтеграція природничо-
наукового і гуманітарного знання стає необхідною умовою формування екологічної культури і 
грамотності, а принцип інтеграції набуває статусу методологічного і дидактичного принципу при 
побудові змісту освіти. Таким чином, цивілізаційні процеси, екологічна культура, зміст освіти та 
ідеї інтеграції виявляються пов’язаними в єдиний вузол. 

Дуже шкода, але інтеграція, як загальнонаукове педагогічне явище, не зважаючи на величезну 
кількість робіт, присвячених цій проблемі, у теоретичному плані вивчена недостатньо. У практиці 
освіти вона зводиться скоріше до конвергенції, ніж до глибокої взаємодії різних предметних 
областей. Залишаються не зрозумілими і механізми цієї взаємодії. Поряд з цим, сучасна наука 
пропонує нові пізнавальні моделі, які здатні стати методологічною і теоретичною основою 
інтеграції. Перш за все, це теорія систем і синергетика, що описують механізми самоорганізації і 
еволюції систем різної природи. Їх ідеї переводять розуміння процесів розвитку соціоприродних і 
технічних систем, пізнання можливостей і механізмів їх коеволюції на більш високий рівень і 
стають природною основою для реалізації принципу інтеграції у змісті освіти. Ось чому проблема 
теоретичної розробки і практичної реалізації механізмів інтеграції природничо-наукового і 
гуманітарного знання у змісті освіти на основі цих моделей є дуже актуальною проблемою у 
сучасних педагогічних дослідженнях.  

В історії людства виділяють три основні типи відносин людей і природи: пристосувальний, 
споживацький, відповідальний. Вони складалися під впливом суспільних відносин і особливостей 
праці, характерних для певного типу розвитку суспільства. Приблизно до 30-х років ХХ ст. поле 
діяльності людини співпало з полем її безпосереднього мешкання. Те, що вона сприймала, було в 
основному природними речами, які вона могла бачити, чути, відчувати своїми органами чуттів. 
Людина володіла природою, вписуючись в неї, її діяльність залишала природу, по суті, 
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недоторканою. Сучасна людина знає значно більше, ніж може побачити, або хоча б уявити. Вона 
може планувати і здійснювати дії, які вже не в змозі відчувати. Від цього змінюється її ставлення до 
природи. Воно втрачає безпосередність, стає побічним, опосередковується розрахунками і 
приладами. Воно позбавляється наочності, перетворюється на абстрактне і формальне. Природа все 
більше перетворюється на заплутану систему відносин і функцій, які здатна осягнути тільки 
математика. Наука і техніка навчилися використовувати енергію природи і самої людини в таких 
масштабах, які свідчать про настання нового етапу історії цивілізації. Людина змушена жити пліч-о-
пліч з небезпекою, що постійно зростає й загрожує їй. Звідси і бажання знову набути “природності”, 
“природовідповідності “у способі життя і лікуванні хвороб, у вихованні й освіті тощо. 

Але повернутися назад неможливо. Значить, необхідний новий життєвий простір для людини, 
яка усвідомлює зміст свого життя і здатність мати майбутнє. В.І. Вернадський передбачав, що 
людству доведеться подолати надзвичайно важкий рубіж – навчитися такого способу поведінки, який 
би зупинив катастрофу, що насувається, і стимулював подальший прогрес. Нині, як ніколи, очевидна 
необхідність нової “екологічної моралі”, нового бачення світу для кожної людини, що живе на Землі. 
Нове до природи виростає із свідомості, що людство дійшло до останньої межі, і вимагає пильності і 
відповідальності – речей, які тісно зв’язані з проблемами особистісного “Я” в людині. 

За минулих століть міркування з економіки люди змушені були відмахуватися від проблем, що 
пов’язані з шкідливими для здоров’я виробництвами і продуктами. Навіть сьогодні вимоги 
економічного зростання часом затьмарюють проблеми забруднення навколишнього середовища в 
слабко розвинених країнах. Тому немає нічого дивного в тому, що лише в недалекому минулому 
відбувся ріст рівня екологічної свідомості, пов’язаний з рядом подій, що привернули нашу увагу до 
небезпеки, яка загрожує планеті. 

Як відомо, прогресуюче господарське освоєння природи і супутні йому численні порушення 
природної рівноваги стали джерелом цивілізаційних проблем, які сьогодні називають екологічними. 
На початкових етапах розвитку цивілізації вони носили локальний характер і суттєво не впливали 
на стійкість біосфери. В період становлення техногенної цивілізації, за образним висновком В.І. 
Вернадського, “людство стає могутньою геологічною силою”, що перетворює природні ландшафти 
Землі. Перехід до індустріально-інформаційного ступеня розвитку у другій половині ХХ ст. 
характеризувався небувалим зростанням виробництва, техніки, сільського господарства, 
фундаментальних і прикладних наук. Людина почала завойовувати космічний простір, винайшла 
різні види зброї, навчилася використовувати енергію атома. Зростання населення планети, могутній 
антропогенний вплив на геосферу, некерований технічний розвиток до межі загострили економічні 
проблеми. Останні 50 років цивілізація перебуває в стані перманентної екологічної кризи, яка 
поставила біосферу на грань знищення. Серед усіх цивілізаційних проблем дослідники виділяють 
три взаємопов’язані групи: 

– політичні і соціально-економічні (нормальне функціонування світового господарства, 
подолання відсталості слаборозвинутих країн тощо);  

– природно-економічні (сировинна, енергетична, продовольча, забруднення навколишнього 
середовища тощо); 

– соціальні (демографічна, міжнаціональних відносин, криза культури і моралі, дефіцит 
демократії, урбанізація, зниження рівня здоров’я тощо) [3]. 

Ці проблеми набули глобального (всезагального) характеру, розвиток цивілізації підійшов до 
критичних рубежів, чітко позначилися межі зростання її кількісних показників, руйнівні процеси 
набули необерненого характеру. 

Нині у світі остаточно сформувалася думка, що підвищення рівня споживання – це 
деструктивний шлях розвитку цивілізації. Враховуючи це, міжнародне співтовариство створює 
організації, які покликані визначати стратегію вирішення глобальних проблем на міжнародному 
рівні шляхом міжнародного співробітництва, здійснювати практичні заходи, спрямовані на охорону 
навколишнього середовища. В 60-80-х роках міжнародне співтовариство розробляє і приймає ряд 
концептуальних документів: звернення до урядів і народів “Планета в небезпеці”, декларацію “За 
наше спільне майбутнє”, програм “Повістка дня на ХХІ ст.”, у яких підкреслюється, що шлях до 
виживання людства в третьому тисячолітті, до його стійкого розвитку лежить в площині зміни 
стереотипів взаємодії людини і соціоприродного середовища, регулювання населення, зниження 
споживання ресурсів кожною людиною, економії і бережливості, формування розумних 
матеріальних потреб. 

Однак, не зважаючи на заходи, які розпочинаються світовим співтовариством, руйнівні 
тенденції продовжують зростати. Неодноразові спроби зняти хоча б частину глобальних проблем 
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суто технічним способом успіхом не увінчалися, вони продовжують загострюватися. Стає 
очевидним, що в рамках технократичної парадигми розвитку суспільства і всіх його підсистем 
подолання цивілізаційної кризи неможливо. Необхідно шукати нові концептуальні підходи й нові 
моделі розвитку.  

Такі підходи на початку ХХ ст. зародилися у вигляді ідеї ноосфери, концепція якої обгрунтована 
у працях В.І.Вернадського, Леруа, Тейяр де Шардена. Ще раніше ідеї, близькі до ноосферної, 
висловлювалися багатьма вченими і мислителями: космізм О.Гумбольдта і Р.Штайнера, російський 
космізм початку ХХ ст. (В.С.Соловйов, М.О.Умов, М.Ф.Федоров, П.О.Флоренський, 
К.Е.Ціолковський, О.Л.Чижевський та ін. ), пізніше – філософія О.Швейцера. У їхніх працях 
ставилися проблеми єдності людини і природи, космічної суті людини, його космічної місії і 
космічних масштабів його діяльності. Найбільш повно ідеї ноосфери відображені у працях 
В.І.Вернадського про роль біосфери і ноосфери в історії Землі. Ці ідеї сьогодні розробляються 
великою групою вчених: Л.Андерсон, Д.Беккер, М.Мойсєєв, О.Яншин, О.Урсул та ін.  

В 1987 р. в Доповіді Міжнародної Комісії ООН були пропоновані основні положення концепції 
стійкого (допустимого самопідтримуючого) розвитку. Стійкий розвиток – це модель розвитку 
глобальної екосистеми – біосфери, при якому зберігається динамічна рівновага між окремими її 
підсистемами (природа, соціум, геосистеми). Його провідна ідея – екологічний імператив: 
правильне і дозволене тільки те, що не порушує природної рівноваги. В 1992 р. Конференція ООН з 
навколишнього середовища та розвитку, що відбулася в Ріо-де-Жанейро, прийняла програму 
“Повістка дня на ХХІ століття” і затвердила її як керівництво до дії для усіх країн планети на ХХІ 
ст. [4]. Серед основних положень концепції прозвучало й те, що людство здатне надати розвиткові 
світової цивілізації стійкий і довговічного характеру, з тим, щоб воно відповідало потребам людей, 
які живуть сьогодні, і не позбавляло цього майбутні покоління. На її основі розроблені і 
здійснюються концепції стійкого розвитку ряду країн світу. Ця ідея активно розвивається і в 
Україні. 

Філософське осмислення ситуації дає змогу вважати, що цивілізаційні проблеми мають 
антропологічний характер і пов’язані з філософією і психологією технократичного суспільства. 
Численні дослідження показують, що споживацьке мислення людини, яке формувалося 
тисячоліттями, роздвоєння колись єдиної культури, дисгармонія в розвитку її окремих частин, 
дегуманізація і технократизм – ті глибинні причини, які лежать в основі кризи відносин в системі 
“суспільство-людина-природа”, а решта – забруднення навколишнього середовища, збереження 
біорозмаїття, могутній антропогенний вплив на ландшафт – лише наслідок. Екологічна криза – це 
перш за все криза світогляду, мислення і свідомості, криза особистості, яка ставить свої 
індивідуальні пріоритети понад усе, і криза цього взірця культури [5-7]. 

Таким чином, без спеціальних заходів, тривалого цілеспрямованого виховання і формування 
відповідної громадської думки, екологічної свідомості і екологічної культури переорієнтувати 
людство на нові пріоритети неможливо. У зв’язку з цим нині, як ніколи, зростає роль системи 
освіти. Однією із її стратегічних завдань стає завдання формування нового загальнопланетарного 
мислення і екологічної культури окремої особистості і суспільства в цілому. У 60-х роках нашого 
століття в освіті робляться спроби вирішити це завдання в рамках безперервної екологічної освіти – 
освіти, яка пов’язується головним чином, з оволодінням різнобічними знаннями у природному 
середовищі, з набуванням умінь і досвіду вирішення екологічних проблем, передбачення можливих 
негативних наслідків природоперетворюючої діяльності та їх попередженням, потребою у 
постійному спілкуванні з природою, турботою про її збереження, з громадянською 
відповідальністю за її стан [8].  

На глобальному рівні усвідомлення важливості екологічної освіти у формуванні екологічної 
культури як передумови стійкого розвитку цивілізації відбулося наприкінці 50-х років ХХ сторіччя. 
Ці ідеї міцно увійшли у свідомість світової громадськості, про що свідчать міжнародні і 
міждержавні документи та законодавчі акти, численні документи комісій ЮНЕСКО-ЮНЕП, 
матеріали і резолюції міжнародних конференцій і робочих нарад, завдяки яким екологічна освіта 
зайняла гідне місце в педагогіці і стала об’єктом міжнародного співробітництва. Важливим 
моментом осмислення значущості екологічної освіти, її змісту і необхідності інтернаціонального 
впливу у її становленні стали міжнародна робоча нарада з проблем освіти в галузі навколишнього 
середовища (синонім “екологічна освіта”) (Невада, 1970 р.), на якій були визначені нові підходи до 
трактування екологічної освіти і принципи розробки її змісту, та Міжнародна конференція в 
Стокгольмі у 1972 р., на якій в рамках міжурядових структур була створена Міжнародна програма з 
проблем навколишнього середовища (ЮНЕП) і мала юридичні повноваження. Етапними 
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моментами у формуванні концептуальних підходів до становлення і розвитку екологічної освіти 
стали конференції в Тбілісі, Красноярську, Москві [9].  

В управлінні екологічною освітою згідно із загальною теорією управління одне з головних місць 
займає функція планування. В Україні загальні орієнтири розвитку екологічної освіти визначили 
Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) і Концепція національного 
виховання, розроблена Міністерством освіти і науки України. Згідно з цими документами 
передбачається досягти якісно нового рівня вивчення природничих наук, оптимального поєднання 
гуманітарної і природничої складових освіти, формування у дітей і молоді екологічної культури, 
любові до рідного краю. Тому екологічна освіта набуває загальнодержавного, міжнародного 
значення. Її мета витікає із сучасного розуміння її сутності, визначеної колективними зусиллями 
спеціалістів багатьох країн світу, рекомендацій міжнародних форумів з даної проблеми, специфіки 
розвитку та потреб нашої держави.  

Пріоритетними положеннями концепції екологічної освіти в Україні є такі: екологічна освіта 
виступає як засіб збереження і розвитку людини, продовження людської цивілізації, необхідна 
умова відродження нашої держави – України; екологічна освіта спрямована на формування 
екологічної культури, якій притаманні не споживацьке ставлення до природи, а дотримання 
розумності та гуманності у взаємовідносинах людини, суспільства й природи, на різнобічну 
підготовку підростаючого покоління, яке у майбутньому зможе вирішувати екологічні проблеми на 
основі наукових знань процесів розвитку біосфери, керуючись національними гуманістичними 
ідеалами й традиціями. 

Конкретні завдання щодо екологічної освіти визначені у навчальних програмах з основ наук для 
відповідних рівнів освіти. Але вони, на наш погляд, не є досконалими. Ми згідні з позицією 
М.Дробнохода і Ф.Вольвача, що в цих програмах ще, на жаль, “має місце диспропорція між 
винятково природничим змістом цих документів і постульованим завданням екологічної освіти в 
гуманітарній сфері”. На сучасному етапі українському суспільству необхідний новий підхід до 
вирішення проблеми екологічної освіти, якій відрізняється від існуючого тим, що головною ідеєю є 
не тільки акцентування уваги учнів та студентів на формуванні насамперед системи конкретних 
екологічних уявлень, а й світоглядних цінностей, культури, етики, “тобто всього того, що недавно 
було прерогативою дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Тому є потреба замінити існуючу 
еколого-освітню парадигму на таку, яка була б максимально закорінена в гуманітарну сферу – 
культуру, традиції і звичаї нашого народу” [10]. 

Ми впевнені, що екологічна освіта та виховання можливі лише при умові, якщо зміст 
навчальних дисциплін сприяє розвитку екологічно ціннісних орієнтацій, тобто допомагає 
усвідомити неперехідну цінність природи для задоволення матеріальних, пізнавальних, естетичних 
і духовних потреб людини; зрозуміти, що людина – це частина природи, її призначення – пізнати 
закони, за якими живе й розвивається природа, і в своїх діях керуватися цими законами; зрозуміти 
необхідність збереження усього розмаїття життя; розкрити сутність екологічних катаклізмів, що 
відбуваються, зрозуміти сучасні проблеми екології й усвідомити їх актуальність як для усього 
людства, так і для кожної людини окремо, викликати прагнення брати особисту участь в подоланні 
екологічної кризи, в рішенні екологічних проблем.  

 
1. Моисеев Н.Н. Нравственность и феномен эволюции. Экологический императив ХХI века // Общественные науки и 
современность. – 1994. – №6. – С.131-139.  
2. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.В. Биосфера, экология, охрана природы (справочное пособие). – Киев: 
Наукова думка,1987 . – 523 с. 
3. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології / Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с. 
4. Программа действий. Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции.в Рио-де-Жанейро в популярном 
изложении: Пер. С англ. / Сост. М.Кинг. Центр “За наше общее будущее”. Женева, 1993. – 70 с. 
5. Степин В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М., 1994.– 274 с. 
6. Brennan M.J. Curriculum for the Conservation of People and their Environment // The Journal of Environmental 
Education. – 1986. – V.1. – №4. 
7. Урсул А.Д. Перспективы экоразвития. – М.: Наука, 1990. – 269 с. 
8. Моисеев Н.Н. Историческое развитие и экологическое образование. – М.: МНЭПУ, 1995. – 56 с. 
9. Червонецкий В.В. Экологическое образование в школах развитых стран: вопросы теории и практики.– М.: Центр 
“Экология и образование”. – 1992. – 96 с.  
10. Дробноход М., Вольвач Ф. Екологія як навчальна дисципліна: проблеми методології та змісту // Вересень. – №2. – 
С.13-32. 



П Е Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї  
 

Пост методиêа №7-8 (45-46), 2002 143

ТУРИЗМ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ 
Л.Д.Кривега, О.В.Головашенко  

У cтатті подано соціально-філософське дослідження феномену туризму як однієї з форм 
соціалізації сучасної людини. Розглядається методологічний аспект дослідження туризму як 
певного виду людської активності, як форми прояву свободи сучасної особи, як соціального 
інституту та чинника суспільного розвитку. Визначено, що соціальними функціями туризму є 
соціально-демографічна, економічна, екологічна, культуротворча, гуманістична та людинотворча.  

The article represents a social and philosophical research of phenomenon of tourism as a form of 
socialization of a modern personality. Methodological aspect of the research of tourism as a certain type of 
human activity, as a form of freedom realization of a modern personality, as a social institute and a factor of 
social development is represented. It is defined that social functions of tourism are social and demographic, 
economic, ecological, cultural, humanistic and personality-creative.  

 
Розуміння особливостей існування і тенденцій розвитку будь-якого суспільства неможливе без 

ретельного аналізу різноманітних проявів його дозвіллєвої діяльності. В сучасних умовах, коли 
туризм став значним суспільним явищем, актуальною стає проблема його соціально-філософського 
дослідження. Виступаючи способом раціональної організації вільного часу людини, важливим 
чинником суспільного розвитку, а також проявом свободи сучасної особи і формою реалізації 
людиною свого потенціалу, туризм залишається теоретично мало досліджуваним соціальним 
явищем. 

Туризм можна визначити як здійснення туристської активності та організацію туристичної 
діяльності, що спрямована на задоволення рекреаційних, пізнавальних, економічних та духовних 
потреб особи шляхом переміщення соціальних суб'єктів в соціальному просторі. Туристська 
активність розуміється як подорожі по країні або виїзд за кордон соціальних суб'єктів з метою 
безпосереднього задоволення своїх фізичних, пізнавальних, оздоровчих, спортивних, ділових, 
релігійних, духовних та інтелектуальних потреб. А туристична діяльність – це підприємницька 
діяльність підприємств, установ, організацій, фірм на туристичному ринку, спрямована на 
задоволення потреб суб'єктів туризму.  

Суб'єктом туризму виступають, з одного боку, ті соціальні суб'єкти, які подорожують країною 
або виїжджають за кордон, задовольняючи свої фізичні, духовні та інтелектуальні потреби, тобто 
туристи; з іншого боку, суб'єктами туризму виступають підприємства, установи, організації, які 
здійснюють та регулюють підприємницьку діяльність, спрямовану на задоволення пізнавальних, 
оздоровчих, спортивних, ділових, релігійних та інших потреб туристів. 

До об'єктів туризму належать сполучення природних комплексів та культурних цінностей, які 
приваблюють увагу та можуть задовольнити духовні потреби туристів та сприяти відновленню та 
розвитку їхнього фізичного та інтелектуального потенціалу. 

Туристська активність виступає однією з форм творчості людини, за допомогою якої 
здійснюється самопізнання, реалізація свого “Я”, пошук соціального призначення; в ХХІ столітті 
стає однією з форм боротьби за виживання; сприяє отриманню переваг у конкурентній боротьбі з 
іншими соціальними суб'єктами. Туристська свобода обумовлена світоглядними орієнтирами 
особи, можливістю використання нею соціального досвіду інших при здійсненні власного 
життєвого проекту. 

В суспільстві туризм виконує декілька функцій. Базовими є соціально-демографічна, 
культуротворча, економічна, людинотворча, гуманістична та екологічна. 

Похідною від людинотворчої є соціалізуюча функція, яка полягає в тому, що туризм 
притаманними йому засобами пов'язує людину з суспільством, справляючи на неї багатосторонній 
вплив, відновлюючи її фізичні сили, духовний світ, сприяючи підготовці особистості до успішного 
виконання нею суспільних завдань. Зміст соціалізуючої функції туризму полягає в засвоєнні 
суб'єктом туризму обраних населенням місцевостей туристського інтересу ціннісних орієнтацій і 
прийнятих норм поведінки, перетворення їх на мотиви і діяльні принципи туристської активності. 

Соціалізація людини, коли вона здійснюється цілеспрямовано, є процесом виховання людської 
особистості. Виховання туризмом відбувається в туристських мандрівках, коли людина набуває 
певного життєвого досвіду, вчиться терпляче долати незручності, загартовувати тіло й дух, цінувати 
свою батьківщину і з повагою ставитися до культури, традицій, світогляду народів інших країн. 
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Необхідно підкреслити, що туризм дозволяє поєднати відпочинок із пізнанням життя, побуту, 
історії, культури, традицій, звичаїв свого й інших народів, розширити кругозір людини, розвинути 
її інтелект, краще усвідомити реальну картину світу та сформувати естетичний смак. 

В практиці туризму духовні цінності повинні переважати над елементами матеріального та 
технічного характеру. Такими основними духовними цінностями є: 

• повний та гармонійний розвиток людської особистості; 
• постійне зростання пізнавального та виховного аспекту; 
• рівні права народів у визначенні своєї долі; 
• визволення людини (право на повагу її гідності та індивідуальності); 
• визнання самобутності культур та повага до моральних цінностей народів [1,257]. 
Виховна функція туризму тісно пов'язана з пізнавальною, сутність якої полягає в наданні 

можливостей пізнання оточуючого світу, накопичення досвіду, формування світогляду, підвищення 
рівня знань та практичних навичок, що в свою чергу сприяє розвитку науки, мистецтва, культури і є 
важливим чинником суспільного розвитку. 

Здатність туризму до змістовного наповнення певних моментів життя лежить в основі його 
компенсаційної функції. Туризм ідеально відтворює витрачені людиною під час повсякденної 
рутини емоційні та фізичні сили. Разом з релігією, мистецтвом, а подекуди і соціально 
неконструктивними видами діяльності – наркоманією, алкоголізмом – є втечею від одноманіття 
життя як такого, що набридло. 

З компенсаційною функцією пов'язана катарсична (”така, що очищує”), яка знімає насамперед 
емоційну напруженість особи. 

Гедоністична (від грецького hedone – насолода) функція туризму полягає в підвищенні ступеня 
задоволення людей своїм буттям. Вона спрямована на перетворення вільного часу у дозвіллєвий. 
Задоволення, позитивні враження в туризмі можна отримати від знайомства і спілкування з 
цікавими людьми, від спостереження за невідомими природними явищами, від відвідання нових 
реґіонів, країн, кожна з яких по-своєму багата природними та створеними людиною атрактивними 
об'єктами. Наприкінці ХХ ст. гедонізм стосовно туризму став використовуватися у зв'язку з 
вишуканим та безтурботним відпочинком по системі “all-inclusive” (все включене). 

Даючи насолоду і будучи засобом відпочинку, туризм може якоюсь мірою розважити людину. В 
цьому полягає розважальна функція туризму. Престижна функція туризму сприймається як прояв і 
стимулювання найактуальніших та найекстравагантніших уподобань. 

Гуманістична функція визначається тим, що ми розглядаємо туризм як засіб міжлюдських 
відносин, як форму міжособистісних комунікацій. Вона має такі похідні: 

• ідеологічна функція, яка полягає в тому, що в туризмі виявляється світогляд суспільства. Не 
можна погодитися з висловом, що туризм – поза ідеологією. Світ подивитися і себе показати (як 
заповідав Тарас Шевченко: “І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь”) – це бажання схоже на 
патріотизм, прагнення до утвердження вітчизняних ідеалів. Підготовка до туризму повинна 
поєднуватися з підготовкою громадянина до виконання свого громадянського обов'язку. 
Підготовка до туристської практики, проведення відпусток та здійснення подорожей є частиною 
процесу навчання молоді; 

• політична функція туризму, яка зумовлена тим, що він не тільки сприяє культурному 
збагаченню націй, але й є дієвим засобом налагодження мирних відносин між країнами і 
суспільного прогресу людства; 

• сутність етичної функції полягає в намаганні туризму збалансувати розбіжності в соціально-
культурних традиціях та звичаях народів світу, в сприянні реалізації прав кожної людини щодо 
напрямів та форм туристської активності. Сучасний туризм став фактором соціальної рівноваги, 
взаєморозуміння між людьми і народами і розвитку особистості. Крім його добре відомих 
економічних аспектів він набуває культурного та духовного значення, які повинні бути захищені 
від негативних наслідків, обумовлених економічними факторами. 

Говорячи про екологічну функцію туризму, необхідно відзначити, що туризм, як правило, не 
виснажує екологію, не порушує природну рівновагу. Використовуючи у своїй діяльності природні 
об'єкти, автодороги, пам'ятники культури, історії, архітектури, туристична галузь зацікавлена в 
тому, щоб вони знаходилися в порядку, а в разі потреби вчасно відновлювалися і реставрувалися. 
Задоволення туристських потреб не повинно завдавати збитків навколишньому середовищу й 
особливо природним ресурсам, що є одним з основних чинників залучення туристів.  

Туристичні ресурси різних країн складаються як із природних багатств, так і з матеріальних 
цінностей. Всі туристичні ресурси є надбанням людства. Національні суспільства і міжнародна 
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спільнота повинні проводити необхідні заходи з їх захисту. Захист природних, історичних, 
культурних та релігійних місць за будь-яких обставин, а особливо під час конфліктів, повинен бути 
однією з основних обов'язків держави. 

Однак сучасний туризм певною мірою задає шкоду навколишньому середовищу. Відбувається 
зміна природних умов, особливо погіршення життєвих умов людей, представників тваринного і 
рослинного світу. 

Вплив, що його зазнають природні комплекси з боку туристської активності людей, не минає 
безслідно. Так, наприклад, дослідження в одному з національних парків США довели, що якщо 
гірською тундрою протягом декількох днів в сезон щороку проходять невеликі групи людей 
(менше п'яти), то це не призводить до значної зміни рослинного покрову. Але ж групи в сотні 
людей протягом одного-трьох тижнів можуть повністю знищити траву альпійських луків. А 
відтворення первозданної рослинності в місцевості, що відвідувалася постійно туристами протягом 
25 років, може зайняти понад 500 років [2,73-74]. 

Для управління туристськими потоками з метою збереження екологічної рівноваги 
використовується інструментарій візитного менеджменту, який контролює час поїздок 
(максимальну тривалість перебування, час відвідувань), види відвідувань (дозволені види спорту) 
або інтенсивність використання реґіону (максимально припустиме число відвідувачів). 
Обмежувальні міри вводяться через інформування населення, підвищення вартості подорожей або 
державні укази. 

Збереження цілісності навколишнього середовища є найважливішою передумовою розвитку 
туризму, тому що тільки первинна природа залучає туристів і сприяє їх повноцінному відпочинку. 
Руйнування навколишнього середовища рано чи пізно призводить до зникнення в реґіоні туризму 
як галузі економіки. Отже, проблематику в розвитку туризму можна визначити таким чином: з 
одного боку, ми не хочемо відмовитися від туризму як від чинника економічного зростання 
держави; з іншого боку, він несе загальну відповідальність за руйнування нашого життєвого 
простору. Ця дилема вирішується на індивідуальному рівні через усвідомлення кожним туристом 
необхідності збереження навколишнього середовища і зміну його ставлення до цього середовища; 
на державному рівні – через розвиток м'якого туризму, що прагне зберегти рівновагу між 
навколишнім середовищем, відпочинком і економічним відтворенням, або між екологією, 
суспільством і економікою [123, 86-87]. Таким чином, стан екології впливає на систему туризму, 
тому що туристична галузь сильніше за всі інші галузі економіки залежить від цілісності 
навколишнього середовища. Туризм же як масове явище відчутно руйнує навколишнє середовище. 

Якщо розглядати місце України в історичній генезі від аграрного, індустріального та 
інформаційного суспільства (А.Тоффлер), то українське суспільство перебуває на стадії переходу 
від індустріального до інформаційного. В останньому центральна роль, на відміну від живої праці, 
належить теоретичним знанням та інтелектуальним технологіям. Базовим типом продукту в 
інформаційному суспільстві є вже не товар, а інформація, знання та послуги. Так, Д.Белл визначає 
індустріальне суспільство як “економіку товарів”, протиставляючи його постіндустріальному як 
“економіці інформації”, що зумовлює зміну суспільних і, зокрема, виробничих відносин [4,CLIV]. 

Інформаційне суспільство породжує людину, здатну до надзвичайно інтенсивної діяльності в 
будь-якій ситуації, крайньої мобільності майже в кожний момент свого життя. Можна виділити 3 
аспекти мобільності сучасної особи. По-перше, це територіальна мобільність, яка потребує 
наявності власного транспорту, мережі автодоріг і системи обслуговування, що створюється в тому 
числі і туристичною галуззю. По-друге, це виробнича мобільність, тобто здатність та готовність 
заради справи здійснювати численні подорожі. А також змінювати професії, вид і рід діяльності. 
По-третє, соціальна мобільність, “при якій стандартизація побуту, умов праці і заробітку людей 
дозволяє розвинутися їхнім здібностям, працювати і жити в різних соціальних середовищах, 
змінювати місто і навіть країну перебування” [5, 9-10]. 

Аналізуючи потенційні можливості динамічного розвитку туристичної індустрії в Україні, 
зазначимо, що цей потенціал реалізуються недостатньо. Позначається відсутність адаптивної до 
умов ринкових перетворень державної стратегії розвитку туризму. Якоюсь мірою цьому сприяло 
перетворення Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України в 2001 році на 
два окремих – Державний комітет молоді та Державний комітет спорту. Регулювання туристичної 
сфери здійснює в Україні Державна туристична адміністрація, яку очолює досвідчений фахівець в 
цій сфері В.І. Цибух  
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Сучасна практика свідчить про необхідність впливу держави на розвиток цієї галузі 
господарювання. В більшості урядів цивілізованих країн функціонує відповідне міністерство або 
департамент. 

Основу державної політики України в галузі туризму складають такі чинники: 
• державне стимулювання внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму, в тому числі через 

удосконалення системи оподаткування; 
• поетапна приватизація туристичних об’єктів з їх інфраструктурою; 
• державне фінансування відновлення пам’яток архітектури, культури, історії України; 
• залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної діяльності для розвитку 

інфраструктури туризму (автошляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, 
зв’язок, служби сервісу тощо); 

• створення сприятливих умов для збільшення туристських потоків шляхом спрощення згідно з 
міжнародною практикою візових, митних і прикордонних формальностей; 

• залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного 
підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму; 

• державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного продукту України через 
міждержавні угоди та програми; 

• створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу; 
• проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку 

рекреаційно-туристичних господарств, використання природного та історико-культурного 
потенціалу країни, створення геоінформаційної системи “Туризм в Україні” тощо [6,11]. 

Туризм є однією з галузей виробничої сфери життєдіяльності суспільства, так і елементом 
соціальної сфери буття людини. 
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СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ХІХ СТ.  
ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ  

І ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ  
НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ 

А.В.Літвіненко 
Відродження української нації ХІХ ст. мало джерело в історичній традиції й пробудженні 
народності. Розвиток ідей романтизму і музичної фольклористики взаємообумовлені. Етнографічні 
дослідження ХІХ ст. привили формування національних засад музичного виховання. 

The renaissance of Ukrainian nation in the XIX century found its source in the historic tradition and in the 
heightening of the national spirit. The development of the ideas of Romanticism and musical folkloristic are 
interrelated. The ethnographic researches in the XIX century caused the formation of national background 
for musical bringing-up. 

 
Народну пісню справедливо вважають енциклопедією буття етносу. Український пісенний 

фольклор відобразив світогляд народу від стану племені до народності і нації. Найперші вірування і 
християнська віра, звичаї і обряди, праця і побут, мораль і емоційно-образне сприйняття світу та 
свого місця в ньому, суспільні та особистісні взаємини оспівувалися українським народом та 
передавалися наступним поколінням із вуст до уст. Саме таким чином наслідувалася 
етнопедагогічна мудрість, що протягом століть виходила з позицій глибоко гуманістичної народної 
моралі, етики. Українці повсякчас орієнтувалися на вивірені цінності: любов до Бога, родини та 
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вітчизни, до природи і рідного краю, шанування людини та її чеснот, повагу до землі й праці тощо. 
Першовартості віками складалися у єдину і неповторну систему, що уособила менталітет етносу, 
особливості народної душі, українського характеру, національного виховання. Наш генетичний 
етнокод зберігся у багатьох формах усної народної творчості, що легко запом’ятовувалися. 
Найяскравішою з них є пісенний фольклор. “Нема двох думок, що наша народна пісня є одним із 
найкращих і найбагатших проявів прикмет нашого народу і в цій ділянці займає між усіма 
культурними народами світу одно з перших місць…” [1, 691]. 

Надбання народного мистецтва донині слугують могутнім засобом виховання українців. У 
цьому чимала заслуга музичної фольклористики (на певних етапах існування наука мала назви, які 
з сучасних поглядів лише частково синонімічні: музична етнографія, музична антропологія, 
етномузикологія тощо). Розвиток музичної етнографії взаємопов’язаний з добою національного 
відродження України ХІХ століття. 

Відомий етнопсихолог О.Кульчицький зазначає, що “такі основні поняття гуманістичної 
дійсності, як народ, народоправство, воля, держава, державна установа, суспільний лад і т.д., 
наповнюються конкретним змістом лише під впливом історичного буття…” [5, 714]. Вітчизняні 
дослідники феномену піднесення національної самосвідомості довели, що його початки сягають 
останньої чверті ХVIII ст. На думку видатного українського історика Дм.Дорошенка, підставами 
для відродження нації були історична традиція й ідея народності [6, 209]. 

”Історична свідомість українського народу – між іншим, завдяки розповсюдженню козацької 
думи – ніколи не вгасала, і тому домінанта поразки й даремного, хоч інколи дуже близького до 
мети зусилля, що взагалі характеризує почини нашої історії, безперечно, могла іноді надавати 
нашій національній психіці деякого забарвлення фаталістичного песимізму” [5, 714]. Історична 
традиція збереглась, зокрема, в Гетьманщині та в Слобідській Україні, що тривалий час мали 
політичну і культурну окремішність. За часи російського урядування нціональне і культурне 
піднесення на Лівобережній Україні спричинила боротьба за привелеї станового дворянства, 
нащадків української козацької старшини. З кінця ХVIII ст. протягом кількох десятиліть ціла низка 
їх представників (Чаниші, Полетики, Чепи, Милорадовичі) намагалась захистити станові права. 
Доказами слугували історичні матеріали: літописи, хроніки, грамоти, акти та ін. З ідейного боку 
свою справу українське дворянство вважало виявом патріотизму [6, 210]. 

Пробудження української народності й початки музичної фольклористики взаємообумовлені та 
пов’язані з європейською романтичною ідеєю. Поняття про націю та її права почали формуватися 
на Заході у другій половині ХVIII ст. , наприкінці XVIII ст. народ вже усвідомлювався як єдність. 
Інтерес до етнічних культурних джерел та національної історії вплинули на виникнення 
романтизму як художньої течії. Митці черпали натхнення з народної творчості, героїв убачали в 
епосі. Художня течія породила народознавчі студії в Англії та Німеччині, далі на слов’янських 
землях. На початку ХІХ ст. з’явились перші розвідки з фольклористики та етнографії чеських, 
польських, сербських, російських дослідників. Спочатку такі праці обмежувалися описами різних 
ділянок етнічної культури: звичаїв, казок, пісень тощо. Згодом “стали основою глибших студій над 
життям народу та його духовної творчості, а в тому і до досліджень народної мови та її 
особливостей” [6, 210]. І навпаки, етнографія “не тільки викликала переворот у житті менших і 
більших народів, але й мала рішучий вплив на літератури в цілій Європі, давши основу в них 
романтичному напрямові, з якого розвивався опісля реалістичний напрям” [2, 37]. Українська 
музична фольклористика у загальнім поході вибилася наперед, через що її заслуги найзначніші [2, 
38] і виходять за межі вітчизняної науки. 

Найдавніші з відомих записів текстів української народної пісні датуються ХVI ст. і належать до 
жанрів високого епосу (балада про Стефана Воєводу “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш” (1550-
1570 рр.), балада про Козака Плахту і Кулину (1625 р.), дума про козака Голоту (1684 р.)). Це 
відповідало смакам освіченого люду тих часів до творів морального змісту з дидактичним нахилом. 

Перші відомі нотні рукописи з народного мистецтва стосуються початку ХVII ст. Вони 
здійснювалися буквенною, цифровою, лінійною нотацією. Не виключена можливість фіксації 
музичного фольклору крюками, проте такі зразки невідомі. У Державному історичному музеї Росії 
(м. Москва) зберігається рукописний збірник, упорядкування якого пов’язують із вихованцем 
Києво-Могилянської Академії З.Дзюбаревичем. Подані в ньому пісні типу кантів “Скажи мені, 
соловейку, правду”, “Ой біда, біда, мені, чайці небозі”, “Ой коли любиш” та ін. свідчать про 
особливості початкового студівання наспівів. 

Кроком уперед є записи в збірці Д.Рудницького – Л.Гінтова кінця XVII – початку XVIII ст. (з 
них шість українських пісень опублікував В.Перетц у “Заметках и материалах для истории песни в 
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России”. – СПб., 1901), анонімному рукописному збірнику, який зберігається в ІМФЕ АН України 
та деяких інших. Більшість із наспівів у них мають ритмомелодіку на зразок членів, що наближений 
до церковних розспівів. 

Кантова стилістика притаманна й “Сокиринському вертепу”, що був складений бурсаками. Його 
знайшов Г.Галаган близько 1770 р. у селі Сокиринцях (Галаган Г. Малорусский вертеп // Киевская 
старина. – 1882. – Х. – С. 10), але лише дослідники наступного покоління визнали цю збірку 
цікавою та цінною. 

Традицію продовжили численні “Богогласники” (перше видання – 1790 р.), що до кінця ХІХ ст. 
репрезентували мелодії анонімних авторів на релігійні тексти. Вони призначилися до різдвяних 
церковних святкувань. Наспіви з “Богогласників” варіювалися народом. Із них чимало побутують 
донині, особливо у західних областях України. Значна частина колядок фольклоризувалася, 
наприклад: “Нова рада стала”, “Небо і земля нині торжествують”, “Бог предвічний” тощо. 

Отже, ранні студії недосконалі щодо методів етнографії, але вони свідчать про живий інтерес до 
народної творчості, усвідомлення збирачами національної стилістики. Перші рукописні й друковані 
примірники XVI-XVII ст. розкривають естетико-виховні вартості епохи: глибоку релігійність і 
високі моральні якості українця, серйозне ставлення до мистецтва і навколишньої дійсності. Етичні 
вимоги не дозволяли освіченим верствам цікавитися “зниженим” боком життя, що пояснює 
відсутність відповідних жанрів (танцювальних, жартівливих пісень тощо) у віршованих і нотних 
збірках фольклору. 

Ставлення до народного мистецтва змінилося наприкінці XVIII ст. Культурний злам породив 
зацікавлення фольклором у широких колах і низку друкованих етнографічних досліджень. 

Збирачі поволі відмовлялися від стилізованих наспівів типу канта чи канта-романса і студіювали 
власне народні пісні. Художні потреби викликали появу репертуарних пісенників для домашнього 
музикування. Вони пропонували аматорам народної мелодії для голосу з акомпанементом, 
переважно фортепіано. 

Першим таким виданням у Росії було “Собрание русских простых песен с нотами” 
В.Трутовського, українця за походженням і вихованця глухівської школи. Збірник складався з 
чотирьох випусків (1776-1795 рр.). У третій та четвертій частинах опубліковано 13 
найпопулярніших на той час українських пісень, переважно про кохання і жартівливих: “Ой коли я 
Прудиса любила”, “Ой послала мене мати”, “На бережку у ставка” тощо. Декілька пісень (”Їхав 
козак за Дунай”, “Ой під вишнею”, “Нашла мене мати у тину”, “Котилися вози з гори”) було 
вміщено у трьох частинах пісенника І.Герстенберга – Ф.Дітмара (1797-1798 рр.). 

Особливе визнання отримала праця Львова – Прача “Собрание народных русских песен с их 
голосами на музыку положил Иван Прач” (1790; 1806; 1815 рр.). У передмові до збірки М.Львов 
уперше в історії фольклористики виклав теоретичні погляди на народну пісню, здійснив спробу 
порівняльного аналізу української та російської мелодій. Укладачі вперше провели систематизацію 
зразків, переважно за жанровими ознаками. Український музичний фольклор було виділено в 
окремий розділ. Частина текстів і деякі мелодії у пісеннику Львова – Прача співпали із записами 
Трутовського і раніших упорядників, але збірка Прача була визнана значно кращою. По-перше, 
укладач урізноманітнив супровід, що добре помітно саме на повторюваних зразках: “Ой кряче, 
кряче да чорненький ворон”, “На бережку у ставка”. По-друге, відбір варіантів мелодій був 
зроблений із більшим смаком, з тоншим відчуттям національної визначеності (наприклад, “Ой гай, 
гай, гай зелененький”, “Чи я ж кому виноват”, “Ой послала мене мати”). Про активну дослідницьку 
діяльність Прача свідчать українські пісні, які були опубліковані вперше: “Гей, у полі вишня”, “Что 
тая Кулина?”, “Щука-риба в морі гуляє доволі”, “Біду собі купила” та ін. Пісні у збірці насичені 
гумором, їх зміст відтворює стосунки між козаком і дівчиною, чоловіком і дружиною, що було 
характерною рисою тогочасних популярних видань. Варто зазначити, що деякі обробки 
українських пісень І.Прач довершував інструментальними постлюдіями на зразок давнього 
бандурного акомпанементу (”В славнім городі Переяславі”, “Ой на гречці білий цвіт”, “Да просив 
мене Гарасим”). У них відчувається наліт салонності, наслідування європейських форм 
опрацювання матеріалу, що відбивало типові смаки дворянського середовища. Зібрання Львова – 
Прача привернуло увагу не тільки аматорів, але й композиторів: мелодії із пісенника використали у 
своїх творах Бетховен, Россіні, Аренський, Чайковський, Балакірєв, Бородін, Мусоргський, 
Римський-Корсаков, Глазунов, Рахманінов та ін. Отже, збірка Львова-Прача була вагомим 
досягненням у галузі фольклористики. Вона зберегла наукове значення для наступних дослідників 
російської та української народної музики. Звернення до українських пісень у російських виданнях 
обумовлено певними традиціями: наборами півчих із України до придворної капели – запрошенням 
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музикантів і науковців. Українські митці відіграли значну роль у культурному житті Москви й 
Петербурга. Завдяки їм наша народна пісня потрапила у музичний побут, у рукописні й друковані 
збірки. 

Краса українських мелодій захоплювала багатьох чужинців із усього культурного світу. Низка 
публікацій з українського фольклору належала представникам інших слов’янських народів, 
переважно полякам і чехам, менше росіянам. Найбільший внесок у цю справу зробив польський 
композитор і вчений О.Кольберг: у збірках “Покуття” (4 томи, 1882-1889 рр.), “Волинь” (1907 р.) та 
деяких інших працях він занотував чимало українських пісень. Його загальна музична спадщина 
(разом із польськими й іншими слов’янськими мелодіями) становить 15 тисяч пісенних й 
інструментальних зразків. Чимало іноземних етнографів не тільки опублікували записи інших 
збирачів, а й провели власні розвідки на теренах України. З них першим був польський дослідник 
З.Доленга-Ходаковський, який записав багато етнографічних матеріалів Галичини, Волині, 
Київщини, Полтавщини (1814-1818 рр.), зокрема понад 2000 пісень. Збіркою Ходаковського у своїх 
працях скористався Михайло Максимович. 

Сучасна наукова думка вважає рік видання збірника “Малороссийские песни, изданные 
М.Максимовичем” (1827 р., Москва) початком власне української фольклористики. Михайло 
Максимович (1804-1873 рр.), який був першим ректором Київського університету св. Володимира, 
членом-кореспондентом Петербурзької Академії Наук, мав широкі дослідницькі інтереси. Народну 
творчість він збирав і вивчав із юнацьких років. Науковий і культурний внесок М.Максимовича 
полягав у тому, що він визначив першорядне значення народної поезії для розвитку літератури, 
розглянув фольклор як історичне культурне джерело і засіб виховання національної свідомості. 
Свої погляди М.Максимович виклав у передмові до названої збірки і розвинув у наступних 
виданнях (1834, 1849 рр.). Михайло Максимович увів у музичну фольклористику термін “дума”, 
який обгрунтував у своїх працях. Усі збірки пісень видатного науковця присвячені тільки 
українській народній творчості. Вади першої праці (відсутність нот) дослідник виправив у 
наступному збірнику “Голоса украинских песен, изданные Михаилом Максимовичем” (1834 р.), 
який містив народні мелодії зі словами у супроводі фортепіано. Аранжував збірку О.Аляб’єв. Такий 
виклад відповідав аматорським запитам і був головним принципом публікації народної пісні до 
початку ХХ століття. Обробки О.Аляб’єва відповідали традиціям салонного музикування і 
вирізнялися з-посеред інших гарним смаком. Вони стримані, дещо в стилі клавесиністів XVIII ст. 
(”Ой ти живеш на гороньці”, “Горе ж мені горе”, “Од Полтави до Хорола”). У “Голосах…” 
М.Максимовича переважали жартівливі та любовні пісні. Однак, на відміну від попередників, він 
вперше подав зразки обрядового фольклору (дві весільні пісні: “За густими лозоньками”, “Да 
летять галочки”; веснянку “Ой зоре, зоренько”) та чумацьку пісню “Далі їде чумак”. 

Наступні публікації пісенного фольклору також мали на меті задовольнити потреби домашнього 
музикування. До них належали збірники М.Маркевича “Южно-руські пісні з голосами” (1857 р.), 
А.Єдлічки “Собрание малороссийских народных песен” (ч. 1, 1860 р.; ч. 2, 1861 р.), С.Карпенка 
“Васильковский соловей” (1864 р.) та деякі інші. Їх жанровий склад обмежувався родинно-
побутовими і любовними піснями. Думи, історичні, календарно-обрядові й родинно-обрядові пісні 
включалися у збірники як виняток. Обов’язковий інструментальний супровід обмежував 
друкування сільських форм побутового музикування, зокрема народного багатоголосся і мелодій 
для кобзи, бандури тощо. 

Паралельно з аматорсько-прикладним напрямом у збиранні, опрацюванні й публікації народних 
пісень поступово формувалися наукові погляди на музичний фольклор. Деякі дослідники 
висловлювали думку, що народна пісня не потребує обробки; вивчення музичного фольклору як 
самостійного явища розкриває широкі можливості для пізнання національного характеру. З другої 
половини ХІХ ст. починали закладатися грунтовні науково-етнографічні методи. 

Першою працею, що становить науково-пізнавальну цінність, був збірник “Пісні, думки і шумки 
руського народу на Подолі, Україні і в Малоросії” А.Коципінського (К., 1861). Він був виданий у 
двох варіантах: один із записом лише мелодій, другий містив пісні для голосу з фортепіано (серед 
них дві хорових розкладки: веснянка “На тобі, боже, що мені не гоже” і жартівлива “Дівка в сінях 
стояла”). У передмові упорядник висловив думку, що музичний матеріал збірки допоможе краще 
вивчити життя народу, його мову і пісенну культуру, регіональні особливості народної творчості. 
Пісенник містив довідкові матеріали: вказівки на джерела, алфавітний покажчик тощо. Збірка 
користувалась великою популярністю серед різних верств українців.  

Значну роль у вітчизняній фольклористиці відіграла стаття О.Сєрова “Музыка южно-русских 
песен” (”Основа”, 1861, №3, 4). Публікація була проілюстрована українськими наспівами, які 
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записав О.Маркович і аранжував О.Сєров (із консультаціями збирача). Для них пісня була живою 
народною мовою, самостійним художнім організмом. Тому О.Сєров головною метою обробки 
вважав збереження народної мелодії та підкреслював її провідне значення стриманим супроводом, 
у якому уникав складних гармоній. Партія фортепіано відтворювала типові мелодичні звороти 
української народної пісні. У статті автор розкрив характер кожної поданої пісні та її зв’язок з 
історією і життям, визначив особливості музичної побудови, навів детальні дані про походження 
кожного запису, рекомендував використовувати народні мелодії у композиторській практиці 
(зокрема “Побратався сокіл”). Таким чином, праця О.Сєрова позитивно вплинула на розвиток 
жанру обробки народної пісні, мала велике наукове і загальнокультурне значення. 

Протилежну думку щодо опрацювання народної пісні висловив П.Сокальський у збірнику 
“Малороссийские и белорусские песни…” у 60-х рр. ХІХ ст. (посмертне видання 1903 р.) та 
критичних статтях (наприклад, “Про музику в Росії” 1862 р.). Він вважав, що народна мелодія є 
тематичним матеріалом, який підлягає збагаченню засобами сучасної композиторської техніки. 
П.Сокальський ставив за мету відтворити художній образ пісні у формі салонної п’єски, отже 
зацікавити освічену публіку і заохотити її до співу. Композитор окреслив умови професійної 
обробки: гармонія і фактура супроводу повинні відповідати змісту і характеру співу. “Народну 
музику Сокальський розглядав завжди у зв’язку з конкретними грунтовими зв’язками й 
особливостями національними, історичними, навіть суспільними” [3, 177]. 

Питання, що хвилювали фольклористів ХІХ ст., зокрема тему еволюції музичного мислення, 
П.Сокальський охопив у грунтовному дослідженні “Руська народна музика великоросійська та 
малоросійська в її будові мелодичній і ритмічній та відмінність її від основ сучасної гармонійної 
музики” (вид. 1888 р.).Цією працею він заклав теоретичні основи музичної фольклористики. 
Незначні вади дослідження цілком перекреслюються передовим науковим аналізом мелодій і 
досконалим викладом. “Руська народна музика…” стала важливим етапом у розвитку етнографії. 

До наступних досліджень наукового характеру належали “Українські народні пісні, видані 
коштом О.С.Балліної” (СПб., 1863 р.), “Народні пісні з голосом” О.Гулака-Артемовського (К., 1868 
р.), “Двести шестнадцать народных украинских напевов” О.Рубця (М., 1872 р.). 

Пісні, видані коштом Балліної, були записані видатним лінгвістом О.Потебнею у Харкові та 
Ромнах. У збірці були допущені друкарські помилки та неточності у нотації, але з наукового боку 
вона мала значну цінність. Дослідник подав 63 українські пісні без музичного супроводу, основу 
матеріалу становили сольні народні мелодії переважно сільського походження, чимало з них були 
опубліковані вперше. О.Потебня хоча не вийшов за рамки традиційної жанрово-тематичної групи 
(пісні про кохання, про жіночу долю, соціально-побутові), але у доборі зразків лірики виявив 
вишуканий смак: пісні вирізняються глибиною почуття, художньою виразністю. У збірці 
визначного науковця відображені характерні риси української народної пісні. 

Збірник О.Гулака-Артемовського був значним зрушенням у науково-етнографічних 
дослідженнях: упорядник уперше використав українську термінологію для позначення темпу і 
характеру, включив багатоголосні народні пісні. У передмові О.Гулак-Артемовський розглянув 
питання методики записування музичного фольклору, подав відомості про попередні видання 
народних творів (1777-1860 рр.), торкнувся мовно-діалектних і регіональних особливостей 
українських пісень. Збірник визначається грунтовним опрацюванням матеріалу. 

У справу національного піднесення вагомий внесок зробили вітчизняні літератори та діячі 
культури. 

Визначне місце в історії української етнографії належить Тарасу Шевченку. Відомо, що він знав 
і любив народну творчість з дитинства, був талановитим виконавцем українських пісень. Чимало 
фольклорних творів Т.Шевченко записав під час наукової подорожі по Правобережній Україні. 
Багато з них було втрачено, лише частина текстів українських народних пісень збереглася в 
альбомах поета разом з його малюнками та ескізами. Деякі з пісень, що співав великий Кобзар у 
товаристві, запам’ятали О.Красовська та О.Куліш (Ганна Барвінок), а вже з їх голосу записали і 
опублікували ці приклади народної творчості М.Лисенко та А.Маркович у збірках із поміткою “від 
Шевченка”. 

Всебічну етнографічну характеристику українського селянства подав О.Афанасьєв-
Чужбинський у працях “Побут українського селянина” (1855 р.) та “Загальний погляд на побут 
Придніпрянського селянина” (1856 р.): пісні, казки, звичаї, одяг, предмети побуту тощо. 

П.Куліш видав два томи збірника “Записки о Южной Руси” (1856, 1857 рр.), що містили думи, 
побутові пісні, перекази, легенди. Тексти української народної творчості у дослідженнях П.Куліша 
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мають вказівку на джерела, подані докладні біографії кобзарів, співаків, оповідачів. Такою ж 
етнографічною методикою користувалися Опанас Маркович та Марко Вовчок. Подружжям було 
записано близько 50 тисяч прислів’їв і приказок (частина з них опублікована у збірнику М.Номиса, 
1864 р.), багато пісень і казок. З голосу Марії Олександрівни німецький композитор Е.Мертке 
записав мелодії й аранжував їх. Планувалось видати 8 зошитів під назвою “Двісті українських 
пісень. Співи і слова зібрав Марко Вовчок. У ноти завів Едуард Мертке”, на жаль, вийшов із друку 
лише перший зошит (Лейпциг, 1866 р.). 

Славетний український історик М.Костомаров опублікував дослідницькі праці про історичне 
значення української народної пісенної творчості (1872 р.) про історію козацтва в пам’ятках 
української народної творчості (1883 р.) та про родинний побут у творах української пісенної 
творчості (1905 р.). Велике наукове значення мали розвідки М.Сумцова про весільні обряди, про 
український народний побут і його фундаментальна праця “Сучасна українська етнографія” (1893, 
1897 рр.). Значний внесок у розвиток фольклористики зробив своїми численними науковими 
дослідженнями видатний лінгвіст О.Потебня. Українські письменники А.Свидницький, 
С.Руданський, І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б.Грінченко, М.Шашкевич, Я.Головацький, 
І.Вагилевич, Н.Кобринська та інші студіювали фольклор і надрукували цінні етнографічні розвідки 
в українських журналах і альманахах. 

Особливо плідною виявилась діяльність П.Чубинського, автора українського національного 
гімну “Ще не вмерла Україна”. Він очолив наукову експедицію і за два роки видав сім томів “Праць 
етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край” (1869 – 1870 рр.), у яких органічно 
поєднав матеріали із різних наукових галузей: етнографії, історії, статистики, права, економіки. 
П.Чубинський удосконалив методи збирання й опрацювання народної. творчості, вперше в Україні 
опублікував великі зводи фольклору, зокрема близько 600 пісень та обрядів календарних народних 
свят (у 3-му т.) й майже 2000 текстів весільних обрядів (у 4-му т.).У додатку до 4-го т. було вміщено 
понад 100 мелодій весільних пісень, які записав М.Лисенко. Праці П.Чубинського стали своєрідним 
енциклопедичним посібником народної духовної культури і були відзначені нагородою 
Російського географічного товариства. Разом з П.Чубинським видатними діячами Південно-
західного відділу географічного товариства і авторами значних етнографічних досліджень були 
М.Драгоманов, В.Антонович, П.Житецький, І.Рудченко, М.Лисенко, Ф.Вовк, О.Русов та інші. 

Величезний внесок у справу національного відродження зробив І.Франко, зокрема як голова 
Етнографічної комісії НТШ і редактор “Етнографічного збірника”. У ділянці етнографії вагоме 
місце посіли його розвідки “Жіноча неволя в руських піснях народних” (1883 р.), “Як повстала 
піснь людова” (1887 р.), “Студії над українськими народними піснями”(1913 р.), монументальна 
шеститомна праця “Галицько-руські народні приповідки” (1901 – 1910) тощо.  

Для становлення музичної етнографії і піднесення національної ідеї у другій половині ХІХ ст 
особливе значення мала наукова, культурна і педагогічна діяльність М.Лисенка. Його 
фольклористична спадщина складає: розвідки, записи народних мелодій у не оздобленій формі, 
обробки пісень для голосу з фортепіано, хорові розкладки. М.Лисенко згуртував навколо себе 
багатьох носіїв та шанувальників народної пісні, які стали його кореспондентами і соратниками у 
ділянці музичної фольклористики. Протягом життя видатний дослідник записав понад 1500 зразків 
народнопісенної творчості, з них опублікував майже половину. Лисенкові “Збірники українських 
пісень” (7 випусків: 1868 – 1911 рр.) узагальнили передові наукові погляди на відтворення живого 
звучання народного мистецтва, збереження автентичних рис мелодики у пісні з обробкою, 
ствердили естетичний підхід до нотації (записування мелодій розвиненої форми з вишуканою 
ритмомелодикою), заклали інтонаційні підвалини української композиторської школи, стали 
міцним підґрунтям музичного виховання. Найбільше використаний Лисенком стиль народної 
одноголосої мелодії, наближеної до пісень-романсів, трохи згодом вичерпав свої можливості, отже 
дослідник багато зробив для його врятування. Зібрання М.Лисенка у порівнянні з тогочасними 
вирізняються вірною фіксацією ритму і ладу, вказівками на джерела, чіткою систематизацією, 
жанровою різноманітністю, свідомим ставленням до варіантності народної пісні як відбитка 
регіональних особливостей фольклору тощо. 

Між 1886 – 1903 рр М.Лисенко опублікував 12 хорових десятків (народні пісні в обробці для 
хору). У збірці “Молодощі” (1875 р.) він подав 25 ігрових пісень з описом виконання і 13 веснянок 
в обробці для однорідного хору з фортепіано. Ця збірка була першим посібником з музичного 
виховання молоді засобами народної творчості. 



П Е Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї  
 

   152

Вагоме значення для збереження музичного народного епосу і посилення інтересу до його носіїв 
мали розвідка М.Лисенка “Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, 
виконуваних кобзарем Вересаєм” (думи “Про Хведора безродного”, “Про удову і трьох синів”), 
надрукована у “Киевской старине” (1888 р., червень) “Дума про Хмельницького і Барабаша” й 
рукописи дум, які були частково опубліковані після смерті видатного фольклориста.  

Отже, діяльність М.Лисенка була підсумком становлення музичної етнографії ХІХ ст., що 
отримала значний розвиток (у дослідженнях Б.Грінченка, Ф.Колесси, В.Гнатюка, С.Людкевича, 
К.Квітки) разом із найбільшим сплеском національного відродження на початку ХХ ст. 

Таким чином, становлення музичної фольклористики другої половини ХІХ ст. відбувалося у два 
етапи: 1) музично-культурний, або прикладний, що мав на меті складення репертуару для 
домашнього музикування (найглибше реалізувався у діяльності М.Лисенка); 2) виникнення 
музичної етнографії (1880 – 1890 рр.) і формування методів. Зауважимо, що розуміння етногра-
фічного підходу вже цілком склалося у А.Коципінського і М.Лисенка на попередньому етапі. 

Становлення наукових засад музичної етнографії відбувалось на грунті глибокого розуміння 
музичного фольклору як джерела вивчення побуту, звичаїв, історії народу, його самобутньої 
ментальності, моральних і виховних ідеалів. Можна стверджувати, що наприкінці ХІХ ст. відбулося 
усвідомлення вартості народної пісні у неоздобленому вигляді і першорядного значення мелодії у 
пісні з супроводом. Наслідками наукового підходу до студіювання фольклору стали три типи 
збірників: 1) жанровий (”Чумацкие песни” І.Рудченка, “Купальська справа” та “Колядки і 
щедрівки” М.Лисенка); 2) регіональний (”Покуття” О.Кольберга, “Гуцульщина” В.Шухевича);  
3) мішаного складу (без чіткої систематизації). 

Протягом досліджуваного періоду гедоністичне захоплення фольклором змінилось прагненням 
глибокого вивчення народного мистецтва, що позитивно вплинуло на зміст музичного виховання. 
За браком підручників з музики, численні збірники пісень слугували своєрідними навчальними 
посібниками для домашнього навчання і закладів освіти. Найбільшими осередками культури були 
Київський і Харківський університети, що виконували функцію наукових і методичних центрів 
відповідних навчальних округів. Київському університету св. Володимира час визначив історичну 
місію ідейного осередку національного відродження ХІХ ст. Студенти підхопили заклик 
професорів М.Максимовича, М.Костомарова та інших дослідників народної творчості і впровадили 
в життя їх ідеї: діяв гурток етнографії, студентський хор, проводились літературно-музичні вечори, 
що мали на меті, зокрема, пропагування українського фольклору. За таким зразком поступово 
формувалися принципи музичного виховання у передових навчальних закладах середньої ланки: 1-
ій та 2-ій Київських, Катеринославській, Немирівській гімназіях, деяких приватних навчальних 
закладах. Винятково прогресивним було музичне виховання у Колегії Павла Галагана, який 
націлював молодь на вивчення історії і культури рідного народу. Найзначнишим фундатором 
національної освіти став М.Лисенко, що поєднав пропагування народної пісні зі створенням 
української композиторської школи і викладанням у закладах освіти: Київському інституті 
шляхетних дівчат, приватних музичних школах Тутковського і Блюменфельда, згодом у Музично-
драматичній школі М Лисенка. Потреба часу викликала появу низки культурно-освітніх гуртків і 
товариств, їх засновниками і активними діячами були шанувальники українського мистецтва й 
дослідники музичного фольклору. З-посеред інших товариств найбільший внесок у музичне 
виховання молоді засобами народної пісенної творчості зробили хорові товариства “Бояни”. 
Українські народні пісні були включені у новітні посібники з музичного виховання: “Збірник 
пісень для шкіл народних …” С.Воробкевича (1870 р.), “Руський співаник для шкіл народних” 
В.Матюка (1884 р.), “Руський співаник” К.Паньківського (1888), “Учебник співу” для викладачів 
І.Біликовського (1890 р.) та ін.  

Таким чином, становлення музичної фольклористики ХІХ ст. стало дієвим чинником 
відродження України і формування національних засад музичного виховання молоді. 
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СУЧАСНА ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ОСВІТА УКРАЇНИ  
В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

А.К.Мартинюк  
Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини XX ст. розглядається як 
системне явище в історико-педагогічному, музикознавчому та культурознавчому аспектах. 
Розкриваються методологічні принципи в системі функціонування диригентсько-хорових дисциплін 
в розвитку хорового мислення студента.  

The conduct-choral education at the second half of the 20th century Ukraine musical culture is considered as 
the system phenomenon in the historical-pedagogical, music-studying and culture-studying aspects.  
 
Процеси державотворення, що нині відбуваються в Україні, сприяють безприкладній за своєю 

глибиною інтенсифікації духовного життя суспільства. Потужний поштовх до розвитку отримують 
саме ті види мистецтва, що кореняться у предковічних народних традиціях і уособлюють 
найяскравіші прояви української духовності. Саме до таких явищ належить українське мистецтво 
хорового співу, котре сприяє утвердженню державності, культурній консолідації нації, 
інтелектуальному та духовному відродженню народу, який протягом тисячоліть створив і 
подарував світові оригінальні художні скарби.  

Перегляд і творче переосмислення значимості музичної культури для духовного життя нації, 
стану розвитку чинників її глибинного впливу в світлі сучасних філософських та педагогічних 
поглядів на роль та значення хорової музики у формуванні світогляду, національної 
самосвідомості, морально-естетичної культури особистості засвідчують потребу втілення цілого 
комплексу нових вимог до диригентсько-хорової підготовки сучасного фахівця. 

Розгляд сучасних тенденцій виховання творчої молоді свідчить про внесення до освітніх 
процесів вищої школи значних змін, покликаних наповнити навчання культуростворюючими, 
гуманістичними ідеями. Диригентсько-хорова освіта не є винятком. Йдеться про змістовне 
оновлення навчальних дисциплін у повному обсязі програмного матеріалу, створення нових 
програм, апробацію нових методів й методик і навіть про інтенсивний перегляд і перебудову 
концепції освіти та виховання фахівця. Диригентсько-хорова педагогіка в сучасній Україні стає 
дедалі гнучкішою й глибшою, зберігаючи притаманну їй цілісну орієнтацію. Маємо на увазі два 
процеси – тенденцію до гуманітаризації і тенденцію до культурологізації освіти. В цій новій 
ситуації перед диригентсько-хоровою освітою та хорознавчим музикознавством постають завдання 
перебудови всієї системи, її змістовного, структурного та методологічного рівнів. 

Притаманний сьогоденню всебічний науковий аналіз природних потреб та духовних прагнень 
людини, джерел і чинників, розмаїття спонук, мотивацій, обумовленостей, усталених і водночас 
мінливих реалій багатовимірних суб’єктивних і об’єктивних світів індивіда та соціуму засвідчує 
нагальну потребу людства ступити на більш високий щабель самоусвідомлення, потребу в 
гуманізації власне життєсмислів. Покликане протистояти процесам дегуманізації суспільства, 
мистецтво як засіб духовного розвитку людини і передачі досягнутого наступним поколінням 
потребує не менш свідомого і відповідального перегляду свого місця в сьогоденних процесах. 
Соціокультурне явище масштабу свідомої духовної практики нації ще очікують комплексні 
дослідження, в яких глибоко і ґрунтовно буде вказане місце і перспективи цього феномену. 
Фундаментальні дослідження суміжних з мистецтвознавством дисциплін дають змогу ширше 
використовувати інтегральні гуманістичні критерії в створенні найдоцільніших моделей 
самовдосконалення та оптимістичних обріїв людства. Здобутки гуманістично орієнтованих шкіл 
світової філософії (Ж.Делез, Ж.Бодріяр, К.Х.Гадамер) культурології (Е.Фромм, Х.Ортега-і-Гассет 
та ін.), психології (А.Маслоу, С.Грофф, К.Роджерс, К.Юнг) та інших наукових спрямувань сьогодні 
опосередковано впливають на всі чинники наукового пошуку. Мистецтвознавчий науковий пошук, 
просуваючись у цьому руслі, окрім універсального теоретико-методологічного наукового 
інструментарію, який дозволяє більш широко осягнути об’єкт свого розгляду, також органічно 
синтезує доцільні для певних напрямків розвідки такі окремі методологічні компоненти вказаних 
наук, як аналіз впливу митецького явища на суспільний суб’єкт, психологічно-етнографічний 
аналіз музичних архетипів тощо. 

Це пояснюється, насамперед, сучасним розумінням музичного мистецтва як надзвичайно 
потужного формувача (під- чи позасвідомого) підґрунтя чуттєвої культури індивіда і, як наслідок, 
так само глибинного безпосереднього культуротворчого впливу хорових творів як на слухачів, так і 
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самих виконавців, на формування і розвиток музичної культури особистості чи то спільноти. Саме з 
контекстом згадуваного впливу, насамперед, пов’язуються перспективи розповсюдження хорового 
співу як різновиду музичного мистецтва, котрі употужнюються його надзвичайно органічними 
синкретично-культурними чинниками соціалізації особистості та демократичністю поширення, як 
те засвідчують винятково розвинуті традиції цього жанру в Україні. 

Збережені ж у формах цих традицій упродовж тисячоліть глибинні архетипи колективної 
свідомості праукраїнців як потужні культуротворчі чинники сьогоднішньої української 
ментальності на часі постають також і органічним знаряддям консолідації національно свідомої 
української громади, і на наш погляд, безумовно заслуговують на подальший розвиток.  

Розгляд існуючої системи диригентсько-хорової підготовки в Україні показує, що складалася й 
усталювалася вона протягом багатьох століть і набула сучасних рис в 40-х роках ХХ ст., коли були 
сформовані кафедри хорового диригування в консерваторіях Києва, Одеси, Львова, Харкова. 
Відстежуючи генезис та еволюцію диригенстько-хорової освіти, ми наголошуємо на тому, що саме 
в другій половині ХХ століття відбулося остаточне формування цієї галузі музичної педагогіки в 
системі ВНЗ України.  

Інтенсивний розвиток хорової культури України другої половини ХХ століття, що тривав попри 
складні, а часто й несприятливі панівні ідеологеми тогочасного суспільного життя, як і 
сьогоднішній його розквіт, засвідчує непересічний потенціал напрацювань наших найближчих 
попередників. Після глибокої кризи хорової культури у другій половині 50-х на початку 60-х рр. 
спостерігаються ознаки її поступового відродження. 

Цей процес відбувався в межах єдиної держави і відзначався багатьма позитивними рисами. 
Означений період характеризувався значними здобутками в галузі хорової творчості 
(Д.Шостакович, Б.Лятошинський, В.Шебалін, Г.Свірідов), пробудженням інтересу до академічного 
хорового співу, розширенням жанрово-стилістичного кола концертного та навчального репертуару, 
активізацією джерелознавчих досліджень та виданням творів вітчизняної духовної музики, 
систематичним проведенням фестивалів хорової музики в Прибалтиці. В ці роки розпочалася 
надзвичайно плідна діяльність нової генерації митців – вихованців одеської хорової школи. 

В 60-70 рр. відбувається подальший підйом хорової культури. Про це свідчать такі основні 
тенденції, як виникнення камерних хорів (фундатор цього руху в Україні – В.Іконник); розширення 
мережі мистецьких колективів, зокрема, заснування першої в історії України професійної чоловічої 
капели (художній керівник С.Дорогий); плідна співпраця композиторів з хоровими колективами; 
поглиблення музикознавчих досліджень в галузі хорового мистецтва; піднесення регіональних 
диригентсько-хорових шкіл.  

На зламі 60-70-х рр. в розвитку хорової культури все помітнішими стають негативні тенденції і 
явища. Маємо на увазі її надмірну політизацію та зневажливе ставлення органів влади до 
національної мистецької спадщини; адміністративне втручання в творчий процес; схильність до 
проведення різноманітних ювілейних заходів тощо. В хоровому мистецтві негативні ознаки 
виявилися також в недооцінці та несприйнятті новітньої, особливо авангардної хорової музики; 
надмірному культивуванні народних хорів та неприродній диференціації виконавських напрямів; 
постійних ідеологічних обмеженнях щодо виконання певних хорових творів тощо. 

В 80-90 рр., незважаючи на різні труднощі і негативні явища, відбувається подальший розвиток 
української хорової культури. До найбільш характерних її ознак відносимо такі, як: 

– зростання ролі громадських організацій та установ, церкви в культурно-мистецьких процесах; 
– поглиблення інтеграції української хорової культури в європейський та світовий 

соціокультурний простір; 
– розквіт хорової творчості цілої плеяди композиторів (Л.Дичко, Є.Станкович, В.Степурко, 

Ю.Алжнєв, В.Зубицький, А.Караманов і ін.); 
– надзвичайно плідна диригентська діяльність метрів хорового професіоналізму та нової 

генерації митців (П.Муравський, А.Авдієвський, В.Іконник, М.Кречко, В.Палкін, Є.Савчук, 
Б.Антків, В.Газінський, С.Фоміних і ін.); 

- велика організаційна робота визначних хорових діячів (А.Авдієвський, О.Тимошенко, 
Є.Савчук) з розбудови культури та музичної педагогіки незалежної України; 

– заснування нових професійних хорових колективів в різних регіонах; досягнення ними 
високого рівня майстерності; активна участь хорових капел в культурно-мистецькому житті 
України; 

– розширення та поглиблення наукових досліджень в галузі хорового мистецтва та 
диригентсько-хорової педагогіки; функціонування на кафедрах хорового диригування мистецьких 
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ВНЗ провідних в Україні музикознавчих науково-педагогічних шкіл (А.Лащенко, І.Гулеско, 
О.Стахевич); 

– піднесення науково-творчого потенціалу кафедр хорового диригування; розробка і 
впровадження нових навчальних планів і програм, авторських курсів; наявність новітніх підходів в 
системі навчання. 

Ми розглянули провідні тенденції розвитку хорової культури України другої половини ХХ 
століття, що дозволяє відтворити панораму формування диригентсько-хорової освіти і зробити 
висновок щодо розвиненості, багаторівневості та цілісності цього процесу. Однією з визначальних 
рис цієї галузі музичної освіти є прагнення виявити контекстуальні зв’язки диригенстько-хорової 
педагогіки і культури у різноманітних її проявах.  

Новизна матеріалу нашого дослідження значною мірою пов’язується з продуктивністю для 
нього системи ідей щодо культурологізації освіти, викладених в працях академіка В.М.Шейкаю. З 
рахуванням нової соціокультурної ситуації ним розроблено концепцію функціонування Харківської 
державної академії культури, яка передбачає збереження і нарощування науково-освітнього, 
художньо-творчого потенціалу цього провідного закладу гуманітарно-культурологічної освіти 
Лівобережної України і має стратегічну спрямованість на досягнення ВНЗ загальноєвропейського 
рівня гуманітарної освіти.  

В контексті дослідження диригентсько-хорової освіти в музичній культурі України другої 
половини ХХ століття особливого значення набувають сформульовані вченим принципи 
функціонування гуманітарного ВНЗ, зокрема, такі : 

– фундаментальність культурологічної та мистецької освіти, яка передбачає глибоку теоретичну 
і практичну підготовку; 

– тісний взаємозв’язок освітньої, науково-дослідницької та творчо-виконавської діяльності; 
– актуалізація змісту навчання відповідно до з потреб соціуму і культурного середовища; 
– впровадження нових освітніх технологій, які спрямовані на подальшу культурологізацію і 

гуманітаризацію освіти і передбачають розробку авторських та експериментальних курсів і 
удосконалення існуючих у відповідності з професіограмою підготовки студентів; 

– органічне поєднання в діяльності ВНЗ загальнодержавного і регіонального компонентів, яке 
враховує специфіку, традиції певного регіону та сучасні тенденції в розвитку його культури, 
мистецтва і освіти; 

– збереження культурної і педагогічної спадщини, її творче переосмислення на основі нового 
бачення раніше створених цінностей; 

– підтримка діючих і створення нових наукових та художньо-творчих шкіл і напрямів; 
відображення в навчальному процесі їх провідних ідей і концепцій; 

– розвиток інтеграції, наукових і творчих зв’язків споріднених вищих навчальних закладів. 
З реалізацією цих та інших ідей вченого і керованого ним колективу пов’язана надзвичайно 

плідна діяльність Харківської державної академії культури в системі сучасних освітніх установ. 
Результати нашого дослідження дозволяють зробити висновок про те, що ця концепція особливо 
позитивно вплинула і на сучасні процеси реформування диригентсько-хорової освіти. Вагомими 
здобутками в цьому напрямі позначена різнобічна діяльність кафедри хорознавства та хорового 
диригування ХДАК. 

Досліджуючи сорокарічну історію кафедри, ми звернули особливу увагу на суттєві зміни 
методологічного характеру в роботі цього визначного центру хорової культури. Про їх наявність 
засвідчують такі основні тенденції: 

– впровадження нової моделі спеціаліста за двома новими спеціальностями: “Музичне 
мистецтво” і “Музичне виховання” з кваліфікаціями “викладач-хормейстер’’, “диригент хору’’, 
“вихователь вокального колективу’’;  

– у відповідності з цією моделлю розробка в межах основних нових курсів, які мають яскраво 
виражену культурологічну спрямованість: у межах курсу “Хорова література” введення нових 
курсів “Сучасне хорове мистецтво”, “Інтонаційно-стильовий аналіз”, за курсом “Вокал і вокальний 
ансамбль” – “Історія вокального мистецтва”, за курсом “Хорове мистецтво” – “Теорія хорового 
мистецтва”. 

– цілісність навчального процесу, яка передбачає взаємозв’язок і координацію курсів 
диригентсько-хорової спеціальності із суміжними дисциплінами загально-культурологічного, 
психолого-педагогічного і музично-теоретичного циклів, що сприяє всебічному осягненню 
студентами різноманітних явищ культури; 
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– наявність суттєвих змін в структурі навчальних курсів, що засвідчує їх методологічна 
зорієнтованість на висвітлення широкого кола питань більш узагальненого характеру; спрямо-
ваність на формування у студентів наукового підходу до джерелознавчих проблем; впровадження 
нових методів аналізу різноманітних явищ хорового мистецтва і педагогіки в контексті провідних 
культурологічних концепцій та суспільно-історичного розвитку національних шкіл; 

– функціонування на кафедрі провідних в Україні авторських музикознавчих шкіл в галузі 
хорового (професор І.І.Гулеско) та вокального (професор О.Г.Стахевич) мистецтва і педагогіки; 
яскраво виражена культурологічна зорієнтованість діяльності цих шкіл; спрямованість на 
досягнення цими галузями музикознавства та музичної педагогіки сучасного рівня наукових знань; 

– інтенсивний розвиток на кафедрі студентської наукової творчості; активна діяльність 
дослідницької групи “Жанрово-стильові процеси в хоровій творчості: традиції і сучасність” 
(керівник професор І.І.Гулеско) у межах студентського науково-творчого товариства (СНТТ) 
факультету народної художньої творчості; 

– налагодження наукових та творчих зв’язків зі спорідненими кафедрами ВНЗ культури і 
мистецтв України та країн СНД. 

Українознавча спрямованість наших наукових пошуків значною мірою обумовлена роботою 
автора в Центрі музичної україністики під керівництвом академіка І.Ф.Ляшенка над розбудовою 
системи соціально і етнічно зорієнтованої музичної педагогіки. В епіцентрі цієї системи – такі 
складові елементи, як освіта, навчання і виховання. Основною умовою функціонування цієї 
педагогічної тріади, яка розвивається в лоні музичної україністики, є, на думку вченого, 
взаємоузгодженість всього комплексу навчальних дисциплін та їх гармонізація на рівні 
етнокультурології, що забезпечить фундаментальність теоретичної і практичної підготовки 
студентів. Ми приєднуємося до думки І.Ф.Ляшенка про те, що освіта має перерости в гуманістичну 
та гуманітарну освіченість, навчання – в професійну майстерність, виховання – в активно діючу 
національну самосвідомість майбутніх фахівців. 

Інтенсивний розвиток українського хорового мистецтва зумовлений художніми традиціями 
нашого народу. Хорова культура сучасності постає як закономірний спадкоємець багатовікових 
традицій. Багатовіковий педагогічний досвід хорових діячів, українських композиторів має стати 
предметом детального вивчення в процесі підготовки хорового диригента.  

Непересічним мистецьким і педагогічним явищем в Україні постає диригентська діяльність 
Миколи Віталійовича Лисенка. Геній, дух, феномен М.Лисенка можна осягнути найповніше, якщо 
розглядати його життя і творчу діяльність не лише з суто мистецтвознавчих позицій, але і як 
втілення в його особі історико-культурного феномену духовного розвитку українців. Вивчення 
життєвого і творчого шляху визначного митця дає підстави для припущення, що його діяльність є 
важливим джерелом формування національної свідомості в Україні, і це переконливо засвідчує 
розвиток хорової культури ХХ ст. 

Найвищим надбанням української музичної культури другої половини ХХ століття стали 
національні диригентсько-хорові школи. До найсуттєвіших компонентів їх функціонування ми 
відносимо джерела, традиції, комплекс мистецьких та педагогічних засад і принципів у всій їх 
різноманітності, естетичні установки, процеси та тенденції у виконавстві, форми організації 
хорових колективів, своєрідність звукового еталону епохи, розвиток музикознавчої думки в галузі 
хорознавства. 

 Маємо підстави зробити висновок про те, що диригентсько-хорова освіта в музичній культурі 
України ІІ половини ХХ ст. постає цілісним і динамічним явищем власне музичної освіти та 
важливим компонентом розвою української музичної культури загалом. Разом з тим зазначимо, що 
панівна в розглянутий нами період тоталітаристська антиукраїнська ідеологія не дозволяла нашим 
попередникам всебічно розвивати і повною мірою користуватись в практиці досягненнями світової 
гуманітарної науки та національно-традиційними надбаннями. 

Проведений аналіз різноманітних джерел дав нам змогу визначити сьогоденні вектори 
мистецтвознавчої методологічної науки в світлі вимог сучасної диригентсько-хорової педагогіки, 
означити той соціокультурний та професійно-прикладний простір, де методологічні чинники 
впливу на перебіг педагогічного процесу потребують особливої уваги. Розробка і втілення курсів 
диригентсько-хорових дисциплін, що ґрунтуватимуться на основі національних традицій з 
урахуванням світового досвіду, культурологічних освітянських курсів, де здійснюватиметься 
розгляд українського хорового співу на рівні національної духовної практики та створення дійових 
методик опрацювання психологічних професійних чинників на рівні взаємодії “творча особистість 
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– процес виконання твору – хоровий гурт” тощо – значно употужнять і поглиблять процес 
формування особистості хорового диригента. 

Творчого застосування гуманістично орієнтованих світоглядних засад, теорій та спеціалізованих 
методик сучасних наук про суспільство та індивіда вимагає й потреба адаптації вже опанованих 
виконавчих традицій та теоретичних засад сучасної хорової педагогіки до потужного впливу 
соціокультурних і технологічних чинників та тенденцій, притаманних постіндустріальному 
суспільству XXI ст. Ще нагальнішою стає така потреба, зважаючи на розвинуті традиції хорового 
мистецтва як мистецтва об’єднуючого, з огляду на експансію різноманітних форм музичної, 
споживацько збідненої, так званої маскультури, та деякі інші негативні процеси в українській 
музичній культурі, що проявляються на зламі суспільно-економічних епох і тотальної політизації 
українського суспільства. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ ФАКТОРІВ  
ВПЛИВУ НА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДОШКІЛЬНИКАМИ 

О.О.Фунтікова  
На експериментальному рівні розглядаються фактори: мутагенні, фізичного розвитку і 
морфофункціональний. Вивчається їх вплив на засвоєння знань дітьми дошкільного віку. 
Аналізується експериментальний матеріал, кількісні результати використання методу парної 
кореляції.  

At an experimental level the factors are considered: mutagenic, factor of physical development, 
morphofunctional. The influence of the factors on mastering of knowledge by children preschool age is 
studied. The experimental material, quantitative results of using the method of twin correlation are analyzed. 
 
Промислові райони Запорізької області та місто Мелітополь характеризуються високим рівнем 

хімічного забруднення і становлять собою модель оцінки функціонування організмів на 
підвищеному мутагенному фоні. 

Вплив мутагенних факторів вивчався під керівництвом доктора біологічних наук А.І. Говорової 
та її співробітниками з лабораторії цитоекології Дніпропетровського інституту проблем 
природокористування і екології. Були обстежені новонароджені діти (біотестовані діти) 
м.Мелітополя. Аналіз мікроядер в слизовій оболонці ротової порожнини був використаний для 
оцінки цитогенетичного ефекту забруднення середовища. Мікроядерний тест у зіскобах слизової 
ротової порожнини новонароджених дітей має значну перевагу над іншими методами, оскільки 
зручний в експрес-дозиметрії дії генотоксикантів і не вимагає взяття крові. Статистична обробка 
одержаних даних проводилася методом альтернативної варіації. Достовірність порівнюваних 
величин визначали за критеріями Сть’юдента-Фішера. 

Новонароджені діти обстежувалися навесні та влітку і склали три групи. Група “А”- 
новонароджені діти від практично здорових матерів. У групі практично здорових матерів індекс 
мікроядер майже в два рази нижчий при взятті проб влітку, ніж навесні. Це свідчило про хороший 
фізіологічний і соматичний стан дитячого організму. Група “В” – це діти, народжені матерями, які 
працюють у шкідливих умовах виробництва (лаки, фарби, вібрація, шуми). У другій групі (”В”) 
індекс мікроядер збільшений. Група “С”- новонароджені від часто хворіючих матерів. У третій 
групі аналогічна тенденція – збільшення числа клітин із генетичними аномаліями. 

Середні статистичні дані свідчать про наявність достовірних відмінностей у зміні величини 
мікроядерного індексу в групі “А” 0,021+0,001, в групі “В” та “С” 0,074+0,004. 

Для організації і проведення психолого-педагогічного спостереження в поєднанні з 
лонгітюдним методом були відібрані біотестовані діти 1994 року народження, які на момент 
дослідження перейшли в дошкільний вік. 
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За дітьми трьох груп було організовано систематичне психолого-педагогічне спостереження 
протягом усього дошкільного віку, до того моменту, коли вони підуть в школу. Рівень знань 
біотестованих дітей замірювався на початок, середину і кінець навчального року. Була відібрана 
контрольна група дітей дошкільного закладу для зіставлення рівня знань, їх відтворення і 
осмисленості в порівнянні з дітьми груп “А”,”В”,”С”. Кожній дитині – як біотестованій, так і дитині 
з контрольної групи ставилося близько 20 завдань в індивідуальній формі – завдання на визначення 
вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати. Ряд завдань відображали 
програмні навчальні завдання, такі, як визначення варіаційних величин, геометричних фігур, число 
і лічбу, згідно з вимогами нормативної програми навчання. 

На початковому етапі експериментальної роботи з організації індивідуального навчання були 
зафіксовані найбільш високі результати у всіх біотестованих дітей групи “А”. Так, наприклад, 
найкращий результат правильно виконаних завдань в групі “А” був у Маші К. (60%), низький 
результат у Віки К. (35%). В групі “С” (діти, народжені матерями, які часто хворіють) найвищий 
показник виконаних завдань у Вані Т. (41,5%), низький результат у Артема П, Кості Н. (по 31,8%). 
Знання дітей, їх здатність відтворювати, осмисленість мають різну якісну і кількісну 
характеристику. Більш високі показники зареєстровані у дітей, народжених практично здоровими 
матерями. 

Рівень засвоєння, усвідомленості і якості виконання програмних завдань був змінений у 
біотестованих дітей. За індивідуальною програмою навчання з дітьми груп “А”,”В”,”С” 
проводились заняття на формування перцептивних, практичних, розумових дій, виконання 
програмних вимог. Сприятливий вплив соціального фактора (розумовий розвиток) збільшив 
можливість якісного засвоєння знань, про що свідчать дані по групі “С”. Вибіркові індивідуальні 
показники засвоєння знань у біотестованих дітей групи “С” були вищі, ніж середні показники дітей 
контрольної групи дитячого дошкільного закладу. Використання лонгітюдного методу дозволило 
послідовно реєструвати вплив додаткових факторів, таких, як зміни в харчуванні дитини, 
матеріальний рівень сім'ї, організація відпочинку в екологічно чистій зоні. Слід відзначити, що 
найбільш високі показники правильно виконаних завдань, які характеризують усвідомленість, 
володіння мисленнєвими операціями, зафіксовані в групі “А”- у дітей, народжених від практично 
здорових матерів. В групах “В” і “С” високі показники окремих дітей були досягнуті за рахунок 
зміни якості життя сімей, де вони виховувались. 

Додаткове вивчення зовнішніх і внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних, тривалих і 
короткочасних факторів призводить до розуміння і пошуку основоположних факторів та їх 
наслідків. Становить інтерес експериментальне вивчення лінійних залежностей між фактором і 
результативною ознакою. 

Ми виходимо з того, що організм дитини є надто складною системою ієрархічно організованих 
підсистем, які об’єднані взаємозалежними функціями. Однією з основних фізіологічних 
особливостей процесу розвитку, яка відрізняє організм дитини від організму дорослого, є ріст, 
тобто кількісний процес, котрий призводить до збільшення маси організму. Зміна 
антропометричних показників (зріст, вага дитини) має як генотипову, так і фенотипову природу. 
Характерною особливістю процесу росту дитячого організму є його нерівномірність і 
хвилеподібність. Періоди посиленого росту змінюються його деяким уповільненням. У ранньому 
дитячому віці – від року до трьох років – темп росту і розвитку дитини дещо уповільнюється. 
Надбавка росту складає 8-10 см, ваги – 4-6 кг за рік. Дошкільний вік (від 3 до 7 років) відзначається 
більш повільним темпом росту дитини. Збільшення росту за рік складає в середньому 5-8 см, маси 
тіла – близько 2 кг. Під впливом зміни кількісних показників розвитку дитини змінюються процеси 
негативної індукції у корі головного мозку, що в свою чергу призводить до зміни розумової 
діяльності. 

Ми вирішили експериментальним шляхом перевірити наявність або відсутність кореляційної 
залежності між вибірковими біометричними характеристиками дітей дошкільного віку і якістю 
виконаних завдань по розумовому вихованню, що відповідають даному віку. Суб'єктом 
дослідження були 55 дітей старшого дошкільного віку. Діти регулярно відвідували дошкільний 
заклад. 

Експериментальна методика передбачала індивідуальне виконання завдань математичного 
змісту. Кожній дитині було запропоновано шість завдань, з них: на вміння дитини рахувати 
предмети, визначення форм предметів і геометричних фігур, визначення логічної послідовності 
чергування елементів у горизонтальному ряді, виконання інструктивних вказівок вихователя, на 
словесну пам’ять. 
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Кількісно оцінювалися знання у балах. Виконання кожного завдання оцінювалося від 0 до 6 
балів. Максимальну кількість балів дитина одержувала в тому випадку, якщо завдання 
виконувалося правильно, 5 балів – необхідно повторити завдання або показати основну дію його 
виконання; 4 бали – вимагається додаткове пояснення і вихователь частково надає допомогу в його 
виконанні; 3 бали- завдання виконується разом з вихователем; 1-2 бали – вимагається додаткове 
навчання за аналогією; 0 балів – у дитини відсутні знання з даного розділу програми. 

Щоб визначити міру щільності зв'язку між біометричними характеристиками (ростом, вагою 
дитини) і виконаними завданнями, ми ранжували числа (окремо кількісні показники росту і ваги 
дитини, а також кількісні показники завдань). Були складені статистичні таблиці, які дозволяли 
встановити наявність або відсутність зв’язків між фактором (біометричними показниками) і 
результативною ознакою (показники виконання завдань по розумовому розвитку). Окремо були 
складені таблиці з вивчення лінійної залежності між ростом (вагою) дитини та індивідуальними 
показниками дитини. 

Для розрахунків використана формула Спірмена. Одержані дані також аналізувались і з позиції 
морфофункціональної ознаки, тобто з урахуванням статі дитини. Для одержання достовірних даних 
попередньо визначені мода, медіана і вибіркова дисперсія. 

Одержані експериментальні результати, а саме коефіцієнти кореляції (0,25 для дівчаток і 0,15 
для хлопчиків дошкільного віку) свідчать про те, що немає тісного зв'язку між фактором і 
результативною ознакою. Біометричні характеристики і її відставання від нормативних не мають 
лінійної залежності від засвоєння навчальних і розвивальних завдань дошкільниками. Можливо, 
занижені росто-вагові показники мають як генотипову, так і фенотипову природу. Можна 
передбачити, що є критичне значення біометричних показників фенотипової природи, яке 
призводить до зміни розумових показників підростаючого організму. 

Ми експериментально дослідили лінійну залежність між морфофункціональною особливістю 
дитини та індивідуальними показниками виконання завдань з розумового виховання. Якщо 
звернутися до педагогічного досвіду, до думки вчителів початкових класів, то відзначено, що 
хлопчики і дівчатка по-різному ставляться до навчання, мають різні успіхи з предметів. Стабільні 
успіхи дівчаток пояснюються, насамперед, їх старанністю. Однак високі результати по окремо 
взятих предметах (наприклад, математиці), як правило, належать хлопчикам. Дослідження, які б 
експериментально прояснили це питання і були проведені на межі вікової фізіології, диференційної 
психофізіології і педагогіки, на жаль, не зустрічаються. 

До цього часу не досить зрозуміле питання про взаємозв’язок між морфофункціональними 
особливостями (статтю) дитини та її успіхами в галузі розумового розвитку. 

Суб'єктом нашої експериментальної роботи були діти дошкільного віку 3-7 років. Вивчено 
вплив морфофункціональних особливостей дітей на виконання розвивальних завдань. 
Експериментальна методика містила ряд психологічних тестів, таких, як дошка Сегена, кубики 
Кооса, матриці Дж. Равена. Психологічні тести були адаптовані під кожний конкретний 
дошкільний вік, а коригуюча функція замінена на розвивальну. Контрольна методика містила ряд 
завдань математичного змісту з основних розділів програми для кожної вікової групи. Для 
одержання достовірних результатів був використаний метод парної кореляції. Кореляційний аналіз 
дозволяє встановити наявність або відсутність зв’язків між факторами (статтю дитини) і 
результативними ознаками (виконання завдань розвивального і навчального характеру), описати 
виявлення зв'язку і визначити деякі кількісні характеристики. Інакше кажучи, залежно від зміни 
однієї ознаки прослідкувати зміну середньої величини значення іншої . Це допоможе за одними 
факторами-величинами вираховувати інші, недосяжні або мало досяжні для безпосереднього 
спостереження. Піддаючи математичній обробці статистичний матеріал, можна з відомим ступенем 
точності виділити одні фактори і віддалитися від інших. Кореляційний аналіз також дозволяє 
виявити форму і ступінь щільності цього зв'язку. Кореляційну залежність було прослідковано на 
групах дітей 4-го, 5-го, 6-го, 7-го років життя. (Кількість дітей – 160, з них 88 – в 
експериментальних групах і 72 дитини – в контрольних групах. Вік дітей – 3-7 років). Була 
експериментально простежена кореляційна залежність між фактором і результативною ознакою, 
тобто виконання розвивальних завдань в експериментальних групах і виконання навчальних 
завдань в контрольних групах. Зафіксовано збільшення щільності зв’язку у всіх вікових 
експериментальних групах між фактором і результативною ознакою (коефіцієнт кореляції 0,27 у 
групах 4-го року життя; 0,342 у групах 5-го року життя; 0,572 у групах 6-го року життя; 0,47 у 
групах 7-го року життя. В контрольних групах щільність зв’язку більш слабша. Цей факт можна 
віднести на рахунок більш недосконалого інструменту вимірювання (виконання навчальних 
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завдань) в контрольних групах. Коефіцієнт кореляції в контрольних групах –0,05 у групах 4-го року 
життя; 0,23 – у групах 5-го року життя; 0,14 – у групах 6-го року життя; 0,02 – у групах 7-го року 
життя. Експериментальні дані відображають той факт, що більш точно і правильно були виконані 
завдання хлопчиками в кожній експериментальній групі. 

У монографії проф. В.В.Зеньковського “Психология детства” (1924 р.), перевиданій у 1995 році, 
знаходимо цікаві експериментальні результати Ван-дер-Торрена по сприйманню малюнка, вмінню 
словом сформулювати відмінність у малюнках, дослідженню дитячого інтелекту, уявлень. Наведені 
діаграми, де чітко видно успіхи хлопчиків на відміну від дівчаток у галузі пізнавальної діяльності. 

Можна передбачити, що щільність зв’язку, який зростає від однієї вікової групи до іншої (на 
прикладі експериментальних груп), не має характеру випадкового зв’язку. 

Все вищесказане дає змогу дійти висновку: необхідно вивчати на експериментальному рівні 
парні і множинні кореляції по виявленню об’єктивних і тривалих факторів різної природи, які 
впливають на розвиток і навчання підростаючого покоління. 

 
 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У МІЖПРЕДМЕТНІЙ 
КООРДИНАЦІЇ БІОЛОГІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ 
Т.Є.Христова, Є.О.Казаков, О.Є.Пюрко, Ю.А.Яковлєва 

Розглянуто питання реалізації міжпредметної координації при вивченні дисциплін біологічного 
циклу у педагогічному університеті і середній загальноосвітній школі, роль антропологічного 
фактора в цьому процесі. Показана провідна роль антропологічного фактора в удосконаленні 
основних складових навчально-виховного процесу та органічному поєднанні останнього з науковою 
роботою. 

 The question of realization of intersubject coordination in biological cycle disciplines at pedagogical 
university and secondary school, the role of anthropological factor in this process are considered. The 
leading role of anthropological factor in the improvement of main components of science – educational 
process and integral unification of the latter with scientific research.  
 
У сучасних умовах відходу від тотальної уніфікації і стандартизації навчально-виховного 

процесу, подолання консерватизму і стереотипів педагогічного мислення, зміни парадигми освіти 
постійно підвищується актуальність проблеми міжпредметних зв’язків при вивченні біології та 
роль антропологічного фактору в цьому процесі. 

Міжпредметні зв’язки – це класичне питання методики викладання біології, проте воно набуває 
нового змісту в світлі вимог інтеграції, гуманізації та координації освіти, які ставляться 
суспільством перед сучасною школою. 

Біологія, згідно з державною національною програмою “Освіта” (Україна XXI століття), є 
однією з профілюючих дисциплін, знання основ якої є обов’язковим для кожної освіченої людини, і 
тому вона викладається в усіх школах, середніх і вищих навчальних закладах біологічного 
профілю. Біологія сьогодні – це складна багатогалузева наука про живі організми, яка включає 
емпіричні і теоретичні, фундаментальні, прикладні і таксономічні аспекти; тісно пов'язана з такими 
дисциплінами: хімією, фізикою, географією, астрономією, математикою, людинознавством, 
філософією тощо і, з одного боку, базується на законах і основних положеннях останніх, а з другого 
– значно розширює інформаційне наукове поле для них. 

Міжпредметна координація та інтеграція – це взаємне узгодження навчальних програм, 
зумовлене системою наук і дидактичною метою. Міжпредметні зв'язки відображають комплексний 
підхід до навчання та виховання, забезпечують виділення основних елементів змісту освіти та 
узгодження і взаємозв'язки фактичного матеріалу між окремими навчальними предметами. На 
будь-якому етапі навчання вони виконують навчальну, виховну, розвиваючу і детермінуючу 
функції [3]. Це здійснюється завдяки інтеграції і координації знань, підвищенню продуктивності 
розумової праці та перебігу психічних процесів. 

Важливу роль в реалізації міжпредметності у навчанні відіграє антропологічний фактор, який 
базується на взаємозв’язку дій викладача і учня. Слід зазначити, що діяльність викладача 
передбачає конкретну мету навчання і різні способи її досягнення; діяльність учня – сприйняття 
мети навчання і виконання різноманітних дій для її реалізації. При цьому викладач завжди 
узгоджує свої дії із закономірностями процесу засвоєння знань. 
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Міжпредметні зв’язки формують конкретні знання учнів, включаючи їх в оперування 
пізнавальними методами, які мають загальнонауковий характер (абстрагування, моделювання 
аналогій, узагальнення тощо) [1]. 

Особливого значення набуває розкриття на базі міжпредметних зв’язків моральних аспектів 
науки. Вони відіграють важливу роль у розвитку системного мислення учнів, а це вимагає 
залучення учених–спеціалістів з усіх навчальних предметів (галузей загальної освіти), дидактів, 
психологів, методистів, учителів-практиків для написання та впровадження навчальних програм та 
підручників в навчально-виховний процес на міжпредметній основі. Ця робота повинна 
проводитися комплексно, починаючи з ВНЗ, і продовжуватися постійно протягом педагогічної 
діяльності вчителів-фахівців, виходячи з такої дидактичної схеми: 

 
                                             Той, хто навчає                                         Той, хто навчається 
                 

Антропологічний фактор 
 

Для ґрунтовної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів-біологів в педагогічному 
університеті особливу увагу слід приділяти міжпредметній координації, яка озброює фахівця – 
біолога знаннями суміжних наук, вміннями їх аналізувати і систематизувати; сприяє глибокому 
засвоєнню студентами загальнобіологічних, спеціальних та прикладних понять, розвитку творчого 
мислення і розумової активності; здійсненню екологічного, естетичного, трудового, гігієнічного 
виховання при вивченні кожної біологічної дисципліни. 

Проблематична ситуація з реалізації міжпредметності при вивченні предметів біологічного 
циклу характерна для ВНЗ.  

Основними причинами цього є: 
– досить великий перелік дисциплін, які вивчаються, розподіл годин на них та послідовність 

викладання; 
– перевантаження багатьох дисциплін детальною конкретизацією; 
– зайва теоретизація при браку відповідного практичного підкріплення тощо; 
Вихід зі цього становища полягає в реалізації таких заходів: 
– узгодженні навчальних планів з урахуванням міжпредметних зв’язків;  
– конкретний навчальний матеріал повинен читатися на сучасному науковому рівні один раз 

по одній дисципліні з залученням необхідної інформації з інших предметів; 
– теоретичні знання обов’язково мусять підкріплюватися безпосередньо практичною 

діяльністю, чому сприяє органічне поєднання навчального процесу з науковою роботою. 
Наприклад, тему “Фотосинтез” доцільно розглядати в курсі “Фізіологія рослин” із залученням 

знань із таких дисциплін, як фізика (відбиття, поглинання та пропускання світла, його 
трансформація; відповідність закону збереження маси та енергії; особливості дифузійних процесів; 
газові закони; закони осмосу, проникливості тощо); хімія (інтенсивність та спрямованість хімічних 
реакцій; явища каталізу; ферментативні процеси, їх специфічність; принципи рівноваги та 
компартментації тощо); біохімія (активність, специфічність та різноманіття шляхів фотосинтезу, 
транспорту асимілятів; кількісний і якісний склад продуктів фотосинтезу тощо); генетика 
(генетична детермінація складових фотосинтетичного процесу; цитоплазматична спадковість; роль 
ядра і хлоропластів в реалізації генетичної інформації тощо); екологія (залежність фотосинтезу від 
впливу різноманітних факторів середовища: t°С, W %, hν тощо); математика (з’ясування 
залежностей між різними параметрами і продуктивністю; розробка математичних моделей з метою 
перспективного прогнозування). Вивчення фотосинтезу слід проводити на базі такої узагальнюючої 
моделі (рис.). 

При вивченні цієї теми на рівні міжпредметної координації у педуніверситеті використовуються 
як традиційні форми навчання (лекції, лабораторно-практичні заняття, польова практика), так і 
нестандартні (фізіологічні “Брейн-ринги”, заняття-виставки, заняття-конференції, дискусії тощо). 

Для інтенсифікації навчального процесу на основі активізації пізнавальної діяльності студентів 
нами пропонується імовірнісна інтелектуальна гра – фізіологічний “Брейн-ринг”, яка проводиться 
за загальноприйнятими правилами [2]. 

Цей розважальний за формою, але інформативний за змістом і спортивний за характером захід є 
досить ефективним при вивченні фізіології рослин. Успіх цього виду роботи залежить від 
матеріально-технічної бази, текстового змісту, професійного рівня та підготовленості ведучого, 
гравців і всіх присутніх. 
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Ф О Т О С И Н Т Е З 

 
Рис. Узагальнююча модель вивчення фотосинтезу у ВНЗ. 

 
Орієнтовні питання фізіологічного брейн-рингу з теми “Фотосинтез”: 
– Перерахуйте адаптаційно-пристосувальні особливості в будові листків світлолюбних та 

тіньовитривалих рослин. 
– Розташуйте в ряд за інтенсивністю фотосинтезу (з відповідними цифровими значеннями 

цього показника) рослини з різними типами фотосинтезу (умови оптимальні): цукровий буряк, 
агава, кукурудза; до 10, до 50, до 120 мг СО2/дм2 . год. 

– Як співвідносяться в онтогенезі листка імпортні та експортні функції щодо фотоасимілятів?  
– Спільне та відмінне в процесах хемо-, фотосинтезу та фоторедукції. 
– Поясніть різноманітність кінцевих продуктів фотосинтезу на основі функціонування 

фотосистем І і ІІ. 
– Назвіть основні складові продуктивності рослин, які обумовлюють величину та якість 

врожаю. 
Ретельна попередня підготовка команд, інтенсивна розумова діяльність їх членів та присутніх 

під час гри обумовлюють ґрунтовну підготовку не тільки гравців, а і глядачів, і це свідчить про те, 
що фізіологічний брейн-ринг є одним із нетрадиційних засобів засвоєння матеріалу з дисципліни 
“Фізіологія рослин”.  

Роль та ефективність антропологічного фактору в навчально-виховному процесі значно зростає 
за рахунок спільної винахідницько-конструкторської діяльності викладача та студентів, учнів. Така 
робота повинна проводитися за різними напрямками: удосконалення наочних посібників; розробка 
та створення динамічних діючих тренажерів та макетів: удосконалення, розробка та виготовлення 
апаратури для наукових досліджень.  

Для органічного поєднання навчального процесу та наукової роботи з теми “Фотосинтез” на 
кафедрі ботаніки Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) розроблені, 
виготовлені і широко використовуються електрифікована схема-таблиця “Фотосинтез”: багато 
канальна установка для нанесення розчинів на хроматограми; прилад для визначення питомої 
поверхневої щільності листків; методика визначення оптичних властивостей листків, розчинів 
пігментів та їхньої концентрації на фотометрі КФК-3 та багато інших [2]. Така форма роботи 
стимулює творчу активність та розумову діяльність студентів, органічно поєднує навчально-
виховний процес і наукову роботу, сприяє формуванню і розвитку певних вмінь та навичок і значно 
підсилює значення антропологічного фактору як з боку того, хто навчає, так і з боку того, хто 
навчається. 

Важливим елементом вивчення будь-якої дисципліни у ВНЗ через призму міжпредметної 
координації є контроль та оцінка ступеня засвоєння матеріалу студентами не тільки в процесі 
(поточний), а і при завершенні вивчення (підсумковий контроль знань). Багаторічний досвід 
педагогічної роботи дозволяє констатувати, що найбільш ефективне комплексне застосування 
прийомів і методів оцінки знань студентів, починаючи з простого опитування і закінчуючи 
модульно-рейтинговою системою, при їх органічному взаємозв’язку та взаємообумовленості в міру 
ускладнення теоре-тичного матеріалу із конкретної дисципліни та змінах дисциплін при переході 
студентів з курсу на курс. 

На основі модульно-рейтингової системи оцінювання навчально-наукових досягнень студентів, 
впровадженій у МДПУ (1999 – 2001 рр.) [4], ми пропонуємо такі форми і методи контролю з 
дисципліни “Фізіологія рослин” (тема “Фотосинтез”) міжпредметного змісту: 
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Теоретичні питання: 
1. Особливості поширення рослин на земній кулі в зв’язку із специфічністю типів фотосинтезу. 
2. Вміст, якісний склад і специфічність функціонування пігментів у рослин різних екологічних 

груп. 
3. Онтогенетичні особливості складових адаптаційних синдромів у рослин до несприятливих 

факторів середовища. 
Тестові завдання: 
1. Які ознаки будови хлоропластів мають місце і можуть бути використані для підтвердження 

гіпотези про походження пластид рослин від фотосинтезуючих прокаріотичних клітин, які 
вступають у симбіоз з клітинами стародавніх гетеротрофних еукаріотних організмів? 

1) наявність власних ДНК; 
2) кільцевий тип будови ДНК хлоропластів; 
3) неповна автономність ДНК хлоропластів – синтез частини їхніх білків кодується ядерною 

ДНК клітини; 
4) наявність високорозвиненої складної внутрішньої мембранної (ламелярної) системи, яка 

утворює грани та міжгранні тилакоїди; 
5)  наявність двомембранної оболонки, яка відокремлює хлоропласт від цитоплазми клітини; 
6) зв’язок внутрішньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами його тилакоїдів. 
2. З другого синглетного стану електрон може перейти на перший збуджений синглетний 

рівень. При цьому він втрачає частину енергії. Що з нею відбувається? 
1) випромінюється у вигляді флуоресценції; 
2) випромінюється у вигляді фосфоресценції: 
3) витрачається у вигляді тепла. 
3. Фотосинтез – це процес, який іде зі збільшенням вільної енергії. На фотофізичному етапі 

фотосинтезу енергія квантів світла, яка поглинається пігментами, перетворюється на дуже 
нестабільну енергію електронного збудження з тривалістю життя 10-12, 10-8, 10-4 с. На 
фотохімічному етапі наступне перетворення енергії супроводжується її поступовою стабілізацією в 
проміжних продуктах фотосинтезу. В темнових реакціях перетворення світлової енергії 
завершується утворенням стабільних молекул – кінцевих продуктів фотосинтезу. В якому з 
перерахованих ланцюгів порядок розташування продуктів фотосинтезу відповідає послідовним 
етапам стабілізації енергії під час фотосинтезу? 

1) збуджені молекули пігменту-акцептора електронів – збуджені молекули додаткових 
пігментів – молекули АТФ – молекули НАДФ.Н2 – крохмаль – моносахариди; 

2) збуджені молекули додаткових пігментів – збуджені молекули пігменту-акцептора 
електронів – АТФ – НАДФ.Н2 – крохмаль; 

3) АТФ – збуджені молекули пігменту-акцептора електронів – НАДФ.Н2 – моносахариди – 
збуджені молекули додаткових пігментів – крохмаль; 
Задачі:  
1. В умовах слабкого освітлення (1% повного сонячного освітлення) листки клена поглинули 

0,54 мг вуглекислого газу; листки дуба виділили 0,12 мг вуглекислого газу на 1 г сирої маси, а в 
листків верби не спостерігалося ані поглинання, ані виділення СО2. Яка з цих рослин найбільш 
тіньовитривала? 

2. За 20 хв. пагін, площа листкової поверхні якого становить 240 см2, поглинув 16 мг 
вуглекислого газу. Обчисліть інтенсивність фотосинтезу. 

3. Продуктивність фотосинтезу за 10 год. становила 200 мг глюкози, що становить 2/3 дійсної 
продуктивності. Скільки кисню при цьому утворилося (весь кисень виділився в атмосферу)? 

В сучасному шкільному курсі, починаючи з 6-го класу, вчитель біології “забігає вперед” і до 
вивчення основ відповідних наук в урізаній і поверхневій формі знайомить школярів з такими 
фізичними, хімічними, кібернетичними, математичними, технічними поняттями і теоретичними 
схемами, які необхідні для розуміння живої природи. Так, наприклад, автори чинної шкільної 
програми з біології (1998 р.) пропонують починати вивчення фотосинтезу – цієї унікальної, 
надзвичайно важливої і дуже складної функції зеленої рослини вже в 6-му класі (тема “Основні 
функції рослинного організму”), хоча це досить проблематично: учні не мають елементарних знань 
з фізики і хімії для правильного розуміння цього складного процесу. Тому в 6-му класі ця тема 
майже не засвоюється школярами. В 11-му класі (тема “Структурова складність і впорядкованість 
організмів”) процес фотосинтезу вивчається як функція двомембранних органоїдів – пластид 
(хлоропластів) протягом всього двох уроків. Звісно, такий підхід до вивчення фотосинтезу не 
сприяє активному засвоєнню знань і розумінню суті процесу учнями. 
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На нашу думку, тема “Фотосинтез” в шкільному курсі біології має велике світоглядне, наукове, 
пізнавальне і прикладне значення. Глибоке розуміння матеріалу цієї теми дозволяє учням 
розібратися у суті одного з найважливіших ароморфозів на нашій планеті – фотосинтезі, зрозуміти 
космічну роль зелених рослин на планеті, уявити широкомасштабність цього процесу і науково 
обґрунтувати шляхи підвищення його ефективності. 

Ми пропонуємо вивчати процес фотосинтезу на основі міжпредметних зв'язків біології з хімією 
у 11- му класі, використовуючи інтегральний підхід, за такою дидактичною схемою (табл.) 

 Таблиця  
Дидактична схема вивчення фотосинтезу у 11- му класі 

Фактичний 
Матеріал 

Міжпредметні 
зв'язки з хімією 

Методи і методичні 
прийоми 

Засоби навчання 

1. Історія 
 розвитку вчення про 
фотосинтез. 
 
 
 
 

 Повідомлення учнів, 
демонстрування 
дослідів, пояснення, 
запис в зошитах нових 
термінів. 

Рослини герані, 
елодеї; портрети 
А.С.Фаміцина, 
К.А.Тімірязєва, 
Є.П.Вотчала, 
А.Л.Курсанова, 
А.С.Оканенко, 
фотографії і 
ілюстрації для 
демонстрування через 
епідіаскоп. 

2. Будова і влас-
тивості хлорофілу; 
структурні 
особливості та 
функціонування 
хлоропластів. 

11 клас, тема 
“Органічні сполуки”: 
складні ефіри 
(естери). Реакція 
естерифікації. 
Використання 
складних ефірів. 

Самостійна робота 
учнів, евристична 
бесіда. 

Листки зелених 
рослин, ступки, 
воронки, фільтри, 
спектроскопи, 
епідіаскоп, таблиця 
“Субмікроскопічна 
будова хлоропласта”, 
схематичні малюнки 
на дошці.  

3. Механізми участі 
хлорофілу у 
фотосинтезі; світлова 
стадія фотосинтезу. 

9 клас, теми 
“Періодичний закон і 
періодична система 
Д.І. Менделєєва. 
Будова атома”, 
“Хімічний зв’язок і 
будова речовини” 

Проблемне 
викладання, 
замальовуавання схем 
учнями, 
демонстрування 
процесу на 
електрифікованій 
таблиці-схемі 
“Фотосинтез” 

Електрифікована 
таблиця-схема 
“Фотосинтез”, 
схематичні малюнки 
на дошці. 

4. Темнова 
 стадія фотосинтезу.  

8 клас, теми “Складні 
речовини. Основні 
класи неорганічних 
сполук”: кругообіг 
 води у природі; 
“Хімічні реакції”.  
11клас, тема “Орга- 
нічні сполуки”: жири, 
глюкоза, сахароза, 
крохмаль, білки.  

Проблемне викла-
дення, запис схем 
учнями, демонст-
рування фрагменту 
відеофільму 
“Фотосинтез”. 

Електрифікована 
таблиця-схема 
“Фотосинтез”, схеми 
на дошці; фрагмент з 
відеофільму 
“Фотосинтез”. 

5. Екологія фото-
синтезу і шляхи 
підвищення його 
продуктивності. 

9 клас, тема “Розчи-
ни”: процес розчи-
нення, його фізико–
хімічна суть. 

Узагальнююча бе-
сіда, короткі пові-
домлення учнів, запис 
учнями цифрового 
матеріалу. 

Цифрові таблиці, 
дидактичний матеріал 
для демонстрування 
через епідіаскоп. 

6. Автотрофні і 
гетеротрофні клітини 
та організми 

8 клас, теми “Почат-
кові хімічні поняття”: 
хімічні рівняння; “Хі-
мічні реакції”: хімічна 
рівновага. 

Еврістична бесіда, 
запис таблиць і схем 
учнями. 

Схематичні малюнки 
на дошці. 
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У запропонованій дидактичній схемі викладання вчителем нового матеріалу відбувається від 
спеціальних понять (пігмент, його будова, властивості) до загальнобіологічних ІІ і І порядків 
(фотосинтез, автотрофи). Такий порядок викладення нових знань на фоні міжпредметної 
координації сприяє кращому засвоєнню біологічних понять учнями, дає можливість осмислити 
теоретичні знання, закріпити їх за допомогою дослідів і пов’язати з практикою сільського 
господарства. 

Результативність вивчення біології на основі встановлення міжпредметних зв’язків 
підвищується при дотриманні таких умов: чітка організаційно-методична робота, координація 
діяльності викладачів, використаннях всього різноманіття видів зв’язків, комплексних форм 
організації навчання, комплексних наочних посібників тощо. При цьому посилюються інтеграційні 
процеси в змісті і організації навчання, з’являються системність знань про природу, узагальнюючий 
характер вмінь (пізнавально-оцінних і пізнавально-практичних); формуються світоглядні уявлення 
про єдність світу (про взаємозв’язок живої та неживої природи, людини і природи, здоров’я 
людини і соціальних факторів середовища тощо); розширюється світоглядна спрямованість 
пізнавальних інтересів школярів і студентів в галузі природознавства. Отже, реалізації 
міжпредметної координації при вивченні дисциплін біологічного циклу у школах, середніх і вищих 
навчальних закладах слід приділяти особливу увагу з метою становлення особистості майбутніх 
громадян України, членів демократичного суспільства. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЯЦИИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ У УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.Н.Марковец, Г.В.Марковец, Е.Л.Марковец  
В статье изучаются связи между стрессорами и конкретными личностными свойствами. 
Выявлено, что развитию стрессовых состояний оказывают содействие такие свойства личности, 
как нейротизм, тревожность, фрустрированность и ригидность. Тормозят их развитие 
искренность, экстравертированность, эмоциональная стабильность и лабильность. Социальными 
факторами, которые провоцируют возникновение стрессов, являются напряженные отношения в 
семье, отсутствие жизненных перспектив, профессиональная деятельность, ограниченность 
материальных возможностей.  

In the article the connection between stress factors and concrete personal properties is studied. It is revealed 
that such properties of the stress, as neuroticism, uneasiness, frustration and rigidity promote to development 
of stresses. Sincerity, extraversion, emotional stability and labiality inhibit their development. Social factors 
instigating originating of stresses are relation in family, absence of life outlooks, professional work, 
limitation of material capabilities.  

 
Существующая в Украине система подготовки педагогических кадров сложилась в её 

нынешнем варианте ещё в прошлом веке. Соответственно, из прошлого в ней сохранились 
структурные элементы, формы организации учебно-воспитательного процесса, основные 
методические принципы и т.п. 

Уничтожение социалистического государственного строя и замена его “рыночной демократией” 
(т.е. “классическим” капитализмом) в области народного образования привели к тому, что 
кардинальному изменению в первую очередь подверглись цели и задачи учебно-воспитательного 
процесса, его методологическая основа, идейно-идеологическая направленность. 

Естественно, любое глубокое преобразование одного из важнейших социальных институтов (а 
система народного образования, без сомнения, входит в их число) не может быть осуществлено в 
“идеальном” варианте с первой же попытки. Поэтому и не удивительно то, что наряду с 
действительно ценными приобретениями (педагогическими инновациями, новыми 
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информационными технологиями, применяемыми в педагогическом процессе, новыми формами 
организации учебного процесса) в Украине появились и довольно сомнительные новшества. К ним 
мы относим прежде всего перенос акцентов в обучении с активного запоминания учебного 
материала с последующим самостоятельным воспроизведением на пассивное усвоение с 
последующим “узнаванием” учебного материала. Это, естественно, приводит к ухудшению 
качества учебной деятельности. Сюда же могут быть отнесены и различные, не скоррелированные 
между собой системы оценок, применяемые в средней и высшей школе, что нарушает сам принцип 
непрерывности образования. Соответственно, можно вспомнить и о значительном сужении общего 
базового образования под предлогом придания дополнительного динамизма учебному процессу за 
счёт расширения оперативно-прикладных знаний в ущерб общетеоретическим. Мы считаем, что 
перебор в этой области достаточно опасен – ведь именно универсализм базового образования 
позволяет человеку полностью реализовать все свои креативные, созидательные способности, в то 
время как излишняя специализация приводит в конечном итоге к значительным искажениям в 
личностном развитии человека, пожизненно “прикованного” к узкой сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Сходная ситуация имела место в отечественной педагогике в 20-40 гг. прошлого века. Мы 
знаем, что в то время тоже ставились эксперименты над всей системой образования в целом и над 
школами в частности. Канули в Лету “бригадное” обучение, учебные группы (вместо школьных 
классов), “посредственные” оценки (по “оригинальной” шкале). Остались идеи А.С.Макаренко, 
обогатившие не только отечественную, но и мировую педагогику, осталась доступность и 
обязательность образования для всего народа, остались широта и глубина фундаментальных 
знаний, которые учащиеся получали в средней и высшей школе. И результатом всего того 
положительного, что было накоплено отечественной педагогикой за предыдущие десятилетия, стал 
прорыв в исследованиях космоса, высокоточных технологий, оборонной техники и многое другое. 

В этом же ряду следует рассматривать и победу нашего народа в Великой отечественной войне 
(массовое самопожертвование во имя народа, когда сотни солдат и офицеров повторили подвиги 
рядового Матросова и капитана Гастелло, было характерно только для нашей армии – ни у 
американцев, ни у немцев, ни у французов вообще не было ни единого подобного случая). Такое 
явление, как “интеллигентность”, такой социальный класс, как интеллигенция, также характерны 
только для нашей отечественной культуры, формировавшейся благодаря особенностям 
отечественного образования. 

Сравнивая новации советской и постсоветской педагогики в Украине, можно отметить, что 
первые касались, в значительной степени более фундаментальных, принципиальных сторон 
теоретической и практической педагогики, представляли собой развитие стратегических 
направлений народного образования, в то время как последние носят, скорее, прикладной, 
тактический характер. 

Вряд ли стоит измерять советскую и постсоветскую системы образования “мерою единою”. Всё-
таки они принадлежат различным общественно-историческим формациям, разным временам и 
даже разным эпохам. Их различия начинаются уже с названия (из наименований отечественных 
органов образования ушло слово “народное”), наиболее ярко проявляются в “смене вех” (целей, 
ценностей, жизненных ориентиров) и наиболее типично отражаются в массовой коммерциализации 
образования всех уровней. 

Да, отечественная педагогика в ХХ и в ХХI веках – это достаточно разные социально-
культурные образования. В них всё меньше общего и всё больше различного. Однако остаётся одна 
сходная черта, которая, к сожалению, остаётся неизменной и в старой, и в новой системах 
образования. В данном случае мы имеем в виду чисто механистический подход к подготовке 
педагогов, чем грешила советская высшая педагогическая школа и чем грешит украинская 
национальная система высшего педагогического образования. Так, любой учебный план и старых, 
и новых времён включает в себя перечни фундаментальных, профессионально-ориентированных, 
общекультурных дисциплин, назначение которых – обеспечить подготовку специалиста-педагога, 
владеющего предметом, методикой его преподавания и средствами влияния на ученика и классный 
коллектив. В целом, без учёта специфики педагогического труда, схема подготовки специалиста 
такая же, как и при обучении, например, инженера. Те же общетеоретические знания – и 
специальные, прикладные. 

Именно это положение и даёт нам возможность сформулировать основной постулат нашей 
работы – система подготовки педагогических кадров в Украине совершенно игнорирует 
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собственную личность педагога. Его личность не учитывается в педагогическом процессе, никоим 
образом не предусматривается и вообще выносится “за скобки”. 

Известно, какое громадное влияние оказывает личность педагога на учащихся, которых он 
обучает и воспитывает. Талантлив педагог – и дети любят его предмет, с удовольствием изучают, 
многие затем связывают и всю свою жизнь с этим предметом. Педагог бездарен, вреден для школы 
– и учащиеся прежде всего переносят негативное отношение на его предмет, ненавидят его и на 
всю жизнь сохраняют к нему отрицательное отношение. Это положение прекрасно известно 
педагогам-практикам, школьным администраторам среднего звена, родителям учащихся, наконец. 
И только высшая педагогическая школа продолжает подготовку будущих учителей по одному 
образцу, по шаблону, без дифференциации, индивидуализации и личностного подхода. 

Результат, как говорится, налицо. При проведении нами блиц-опросов среди вчерашних 
выпускников, ныне обучающихся в МГПУ, мы просили “навскидку”, по первому впечатлению 
определить количественно те типы учителей, с которыми первокурсникам пришлось столкнуться в 
школе. При этом использовалась такая достаточно условная шкала: 1) “учитель-мастер” 
(великолепно знает свой предмет, любит детей, относится к своей работе, как к призванию); 
2)”учитель-подмастерье” (хорошо знает свой предмет, достаточно ровно (без негативизма) 
относится к учащимся, относится к своей работе как равной среди прочих (”нормальная работа – не 
лучше и не хуже других”); 3)”учитель-ремесленник” (знает свой предмет лишь в рамках программы 
и не желает заниматься самообразованием, негативно относится к учащимся, чаще всего находясь с 
ними в состоянии “холодной войны”, свою профессиональную деятельность воспринимает как 
свой крест и своё проклятие). 

Формулируя приведенную здесь шкалу оценок педагогов, мы отдавали себе отчёт в том, что 
реальное положение дел более сложное и что существует ряд промежуточных градаций между 
первым и вторым, вторым и третьим типами, та и внутри этих типов также могут быть выделены и 
описаны подтипы, обладающие собственным своеобразием. Однако наша задача была не в том, 
чтобы создать универсальную классификацию педагогов, а в том, чтобы реально определиться “на 
местности”, в том, кто, с точки зрения, самих учащихся их обучает и воспитывает. И для этого, по 
нашему мнению, вполне достаточно применить общий подход, отражающий лишь позитивное, 
негативное либо же индифферентное отношение педагога к учащимся. 

Что же получилось? Всего было опрошено несколько сотен первокурсников, обучающихся на 
пяти различных факультетах. Ответы, полученные при этом опросе, не дают нам возможность 
дифференцировать их по различным специальностям – в общем, эти ответы были практически 
аналогичны у студентов самых разных специальностей. Оказалось, что в ответ на просьбу 
“Отметьте, пожалуйста, в процентном отношении, сколько за весь ваш период обучения в школе 
(т.е. за все 10 лет) вам встретилось “учителей-мастеров”, “учителей-подмастерьев” и “учителей-
ремесленников” (описание типов прилагается), были получены такие ответы: 

1) “учителей-мастеров” – 12%; 
2) “учителей-подмастерье” – 52%; 
3) “учителей-ремесленников” – 36%. 
Симптоматично, не правда ли? Стоит вспомнить ответ М.Горького на вопрос о том, какой 

должна быть детская литература – “такой же, как взрослая, только лучше” и попытаться применить 
здесь тот же принцип – с детьми надо работать, как со взрослыми, но только ещё лучше. Однако 
реальное положение дел, как мы видим, очень далеко от идеального. 

Виноваты ли в сложившемся положении сами учителя? Обратимся к данным ещё одного 
обследования, которое нами в течение ряда лет проводилось в Мелитопольском филиале 
Запорожского областного института усовершенствования учителей (последипломного 
образования). В ходе ознакомления с каждой новой группой мы проводили стандартные тесты на 
определение особенностей высшей нервной деятельности педагогов. Параллельно с этим подобное 
же обследование велось и среди студентов-первокурсников и студентов выпускных курсов МГПУ. 
Оказалось, что среди студентов количество лиц, обладающих слабым типов ВНД, составляет 
обычно 9-11%. Среди учителей, которым осталось до пенсии ещё не менее 10 лет (то есть ещё 
работать и работать), этот показатель был равен 32-35%. 

На наш взгляд, эти показатели прекрасно иллюстрируют положение о том, что труд 
профессионального педагога попросту вреден для его психического здоровья. Кстати, прямым 
подтверждением этого постулата служат и данные о том, как в процентном отношении по 
профессиональному признаку распределяются среди пациентов психиатрических клиник 
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представители различных процессий. Здесь педагоги вне конкуренции – со значительным отрывом 
от представителей прочих профессий они прочно занимают первое место. 

Нам кажется, что истоки сложившейся ситуации находятся глубже, нежели в плоскости 
общественно-экономической формации. Как мы видим, именно в этой области никаких 
существенных изменений в постсоветский период как раз и не произошло – разве что несколько 
ухудшились общие показатели при сохранении общей тенденции. Так в чём же причина 
сложившейся ситуации? 

Вспомним, как в период становления социализма был определён социальный статус гражданина 
Страны Советов. И.В.Сталин в своём знаменитом высказывании сформулировал его следующим 
образом: “Один человек – ничто, народ – всё. Человек – лишь винтик огромной государственной 
машины”. Через полвека очередной генеральный секретарь ЦК КПСС – М.С.Горбачёв в рамках 
идеологической риторики конца ХХ века назвал гражданина СССР “человеческим фактором” – 
таким же, как экономический, материальный и т.п. факторы, влияющие на процесс производства. 

Изменились времена, изменилась риторика, но суть отношения к учителю не изменилась. И 
средняя оплата учителя всё ещё не дотягивает до средней зарплаты промышленного рабочего, и 
задолженности по зарплатам прежде всего ударяют по учителям, и формирование бюджета 
народного образования вновь осуществляется “по остаточному принципу”. Понятно, что в этой 
ситуации психическое здоровье учителя подвергается значительным перегрузкам. Если исходить 
лишь из наших данных (о динамике типа ВНД учителя), то и в этом случае оказывается, что 
каждый четвёртый учитель получает в результате своей профессиональной деятельности срыв 
нервной системы, причём, это уже крайние, граничные показатели. А что говорить о тех, чей 
психический дискомфорт лишь держится у опасной черты, не переходя её – таких ведь гораздо 
больше. 

В течение ряда лет мы изучали связи между стрессорами и конкретными личностными 
свойствами у педагогов. Выявлено, что оказывают содействие развитию стрессовых состояний 
такие свойства личности, как нейротизм, тревожность, фрустрированность и ригидность. Тормозят 
их развитие искренность, экстраверсированность, эмоциональная стабильность и лабильность. 
Социальными факторами, которые провоцируют возникновение стрессов, являются напряженные 
отношения в семье, отсутствие жизненных перспектив, профессиональная деятельность, 
ограниченность материальных возможностей. Внешние влияния, которые приводят к стрессам, не 
имеют абсолютного значения. Одна и та же ситуация воспринимается разными людьми как 
стрессовая или как нейтральная, в зависимости от наличия или отсутствия у них специфических 
личностных свойств, упомянутых выше.  

Суммируя ужесказанное, мы считаем, что есть достаточно оснований для того, чтобы проблему 
регуляции стрессовых состояний, возникающих у учителей в процессе профессиональной 
деятельности, поставить в современной науке в ряд приоритетных. 

Какие же пути могут быть намечены для эффективного решения этой проблемы? Если всё будет 
оставлено в состоянии status quo, то прогнозируются два пути разрешения проблемы – наихудший 
и маловероятный (в случае, если государство кардинально изменит отношение к учителям). Есть и 
ещё один вариант, который хотя и представляет собой реализацию постулата бессмертного 
О.Бендера “спасение утопающих – дело рук самих утопающих”, тем не менее позволит 
начинающим (да и более опытным учителям) овладеть хотя бы каким то минимумом средств 
психологической самозащиты от стрессоров в профессиональной деятельности. 

В данном случае мы имеем в виду систему специального обучения будущих педагогов тому, как 
справляться с экстремальными ситуациями, возникающими в учебно-воспитательном процессе, 
таким образом, чтобы они наносили минимальный урон психологическому здоровью педагогов. 
Эта система разрабатывалась и внедрялась нами в течение нескольких лет в учебный процесс 
МГПУ в виде спецкурса для студентов выпускных курсов под названием “Защита психического 
здоровья педагога”. Ниже приводится аттестационная программа этого курса.  
Тема 1. 
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССА. 
1. РОЛЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
1. Полисемия термина “состояние” в психологии и его основные значения. 2. Состояния 

психические и эмоциональные. 3. Основные критерии дифференциации психических состояний 
(продолжительность; интенсивность; модальность; субъективная окраска; степень осознанности и 
регулируемости; происхождение). 

2. ВИДЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
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1. Переживание как состояние желания (хотения), отражающее в сознании человека процесс 
выбора им целей и мотивов деятельности. 2. Самочувствие как интегральное психическое 
явление. 3. Вдохновение как особое состояние подъема творческих сил человека. 

3. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
1. Настроения. 2. Аффекты. 3. Состояния беспокойства-тревоги и их место в сфере 

эмоциональных явлений личности. 
4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССА КАК ОСОБОГО ПСИХИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
1. Классическая характеристика стресса. 2. Основные стадии стресса. 3. Стресc как массовое 

социально-психологическое явление, характерное для современного общества. 
5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА. 
1. Физиологический подход. 2. Психологический подход. 3. Социальный подход. 
Тема 2. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ И НОМЕНКЛАТУРА 

ОСНОВНЫХ СТРЕССОРОВ. 
1. ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 
1. Приспособление организма к изменившейся ситуации. 2. Формы защиты организма от 

стрессоров. 3. Основные системы организма, подвергающиеся негативным воздействиям при 
стрессе: желудочно-кишечная; жевательная; мышцы спины; сердечно-сосудистая; кожа. 

2. ОБЩЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ СТРЕССА. 
1. Генетическая слабость. 2. Детренированность органа. 3. Нарушение постоянства 

внутренней среды в части содержания питательных веществ, газов, смещения физико-
химических констант, температуры и т.п. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ.  

1. Конфликты как причины развития стрессов. 2. Конфликтогены. 3. Антистрессовая 
профилактика развития конфликтов. 

4. СТРЕССОРЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Психофизиологические стрессоры в профдеятельности человека. 2. Психологические 
стрессоры. 3. Социальные стрессоры. 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС ПО “А” ИЛИ “Б” ТИПУ. 
1. Особенности реакций на стресс людей, относящихся к “А-типу”. 2. Особенности реакций на 

стресс людей, относящихся к “Б-типу”. 3. Возможности коррекции стресс-реакций представителей 
различных типов. 
Тема 3. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРЕССОВ 
1. СТРЕСС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. 
1. Понятие физиологического стресса. 2. Понятие психологического стресса. 3. Основные 

отличия физиологического и психологического видов стресса. 
2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА. 
1. Понятие “информационного дефицита” и его роль в развитии информационного стресса. 2. 

Эмоциональный стресс и его особенности. 3. Сходства и отличия информационного и 
эмоционального видов стресса. 

3. ЭВСТРЕСС И ДИСТРЕСС. 
1. Влияние эвстресса на общий тонус и самочувствие человека. 2. Дистресс как деструктивное 

состояние психики. 3. Вероятность выбора реакции эвстресса или дистресса у конкретного 
человека в зависимости от его предрасположенности. 

4. “МУЖСКОЙ” И “ЖЕНСКИЙ” ВИДЫ СТРЕССА. 
1.Гендерные различия как причины выделения “мужских” и “женских” стрессов. 2. Основные 

характеристики “мужского” стресса”. 3.Основные характеристики “женского” стресса”.  
5. ФРУСТРАЦИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД СТРЕССА. 
1. Общее понятие фрустрации. 2. Связь фрустрации с деятельностью человека. 3. Различные 

виды личностных реакций на ситуации фрустрации. 
Тема 4. 
ДИАГНОСТИКА И ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 
1. ДИАГНОСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА. 
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1. Методика САН (”Самочувствие-активность-настроение”). 2. Методика на определение 
тревожности Ханина-Спилберга. 3. Методика на определение депрессивности. 

2. АГРЕССИВНОСТЬ КАК ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ, ВЫСТУПАЮЩАЯ В 
КАЧЕСТВЕ ЛИЧНОСТНОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРЕССОПРОВОЦИРУЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ. 

1. Методика “ТФАР”. 2. Методика на определение склонности личности к агрессивному 
поведению (М.Хартли). 3. Методика “несуществующее животное” как средство определения 
склонности личности к спонтанной агрессивности. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ К РАЗВИТИЮ У НЕЁ КОНКРЕТНЫХ 
ВИДОВ СТРЕССА. 

1. Определение принадлежности респондента к “А” или “Б” стресс-типу личности. 2. 
Предрасположенность личности к эвстрессу или дистрессу. 3.Повышенная нервно-психическая 
чувствительность человека как причина его предрасположенности к развитию хронических 
стрессовых состояний. 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ “СТРЕССОНАПОЛНЕННОСТИ” ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. 

1. Анкета Холмса-Рейха. 2. Шкала психосоциального стресса Ридера. 3. Стресс в 
профессиональной деятельности человека (тест Купера). 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 
1. Визуальная психодиагностика. 2. Оценка вербального и невербального (экспрессивного) 

поведения. 3. Графологическая экспертиза. 
Тема 5. 
ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ. 
1. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СТРЕССА. 
1. Определение приоритетов собственной жизни и деятельности. 2. Разработка и приведение в 

жизнь плана по распределению своего времени. 3. Сознательное разделение рабочего времени и 
досуга. 

2. ПРОТИВОСТРЕССОВЫЙ РЕЖИМ ДЫХАНИЯ 
1. Связь регулируемого управляемого дыхания со стрессовыми состояниями. 2. Ритмизованное 

дыхание как средство снятия стресса. 3. Организованное дыхание – неотъемлемая часть образа 
жизни. 

3. ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 
1. Гиподинамия как одна из важнейших физиологических причин развития стрессовых 

состояний. 2. Джоггинг – наиболее простое и доступное средство из арсенала физической культуры 
и спорта для профилактики стресса. 3. Физическая культура как средство адаптации организма к 
воздействию различных стрессоров.  

4. СОН КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 
1. Общая характеристика сна. 2. Психогигиена сна. 3. Рациональная организация сна. 
5. ЗАКАЛИВАНИЕ ПРОТИВ СТРЕССА 
1. Роль закаливания в процессе профилактики стресса. 2. Основные виды закаливания.  
Тема 6. 
ПОНЯТИЕ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. ВИДЫ И ФОРМЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ У ЧЕЛОВЕКА. 
1. МЕТОДЫ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ. 
1. Психофармакология. 2. Функциональная музыка. 3. Медитация. 
2. МЕТОДЫ ОПОСРЕДОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

ЧЕЛОВЕКА. 
1. Трудотерапия. 2. Ролевые игры. 3. Деловые игры. 
3. ВНУШЕНИЕ И САМОВНУШЕНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА. 
1. Психологическое содержание внушения. 2. Самовнушение как средство самоуправления 

собственным состоянием. 3. Физиологические механизмы внушения и самовнушения. 
4. ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
1. Классический аутотренинг. 2. Йога. 3. Ассертивная психотерапия. 
5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
1. Эстетотерапия. 2. Логотерапия. 2. Групповой антистрессовый тренинг. 
Первые результаты применения данного спецкурса позволяют нам сделать выводы о 

перспективности его широкого внедрения в практику деятельности высшего педагогического 
образования на Украине. 
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О ЗНАЧЕНИИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖИ 
Ю.П.Болотин 

Одним из главных антропологических факторов, которые способны дать обществу полноценную 
личность, является воспитание, которое в значительной мере корректирует влияние 
наследственности и окружения. Опираясь на уровень развития, воспитание в частности и зависит 
от развития. В этом и раскрывается диалектика взаимоотношений развития и воспитания как 
цели и способа. 

One of the main anthropological factors, that is able to give to the society valuable person, is education that 
regulate the influence of heredity and environment. Relying on the level of development, education depends 
on development. The interaction between development and education as the aim and method consists in it.  
 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед обществом, школой, семьей, является 

образование, воспитание и развитие учащейся молодежи. Познать закономерности развития 
человека значит определить, какими антропологическими факторами обусловлены результаты 
решения вышеназванной проблемы. Под термином “антропологический фактор” следует понимать, 
по справедливому замечанию И.П.Подласова, основную вескую причину, образованную 
совместным влиянием нескольких простых переменных причин, определяющих развитие человека. 
Теория и практика изучения физических, психологических особенностей личности показывает, что 
процесс и результаты развития человека детерминируются совместным воздействием трёх 
основных антропологических факторов – наследственности, среды и воспитания. Природное в 
человеке то, что связывает его с предками, а через них – со всем миром. Отражение природного, 
биологического – наследственность. Носители наследственности – гены. Генетика рассматривает 
наследственную программу развития человека, которая обеспечивает продолжение человеческого 
рода, а также задатки развития речи, трудовой деятельности мышления, интеллектуальных и 
нравственно-эстетических качеств. 

На формирование личности, в том числе, и на ее же эстетическое развитие, влияет окружающая 
среда, то есть социальные, географические, школьные, семейные условия. Социальная среда 
характеризуется такими параметрами, как общественный строй, производственные отношения, 
материальные условия жизни, своеобразие протекания социальных процессов. 

Одним из главных антропологических факторов, способным дать обществу полноценную 
личность человека, является воспитание, которое в значительной степени корректирует влияние 
наследственности и среды. Опираясь на достигнутый уровень развития, воспитание само зависит от 
развития. В этом заключается диалектика взаимоотношений развития и воспитания как цели и 
средства. 

Важнейшим антропологическим фактором, способствующим формированию всесторонне 
развитой, духовно богатой личности, является эстетическое воспитание. 

Методологической основой построения эстетического воспитания является эстетика – одна из 
философских наук, которая, как справедливо отмечает Б.Д. Лихачев, должна быть своеобразным 
компасом в определении целей, задач, форм, методов и средств эстетического воспитания 
учащейся молодёжи. 

Развиваясь в тесном единстве с философией, эстетика исходит из ряда общих положений 
развития своего предмета, которые необходимо учитывать преподавателю, воспитателю при 
конструировании процесса эстетического воспитания учащихся. К ним относится положение о 
возможности полноценного эстетического начала лишь в системе “природа, общество, человек”. 

Другим важным методологическим положением является идея соотношения содержания и 
формы вещей, явлений реального мира в соответствии с законами диалектики. 

Важной исходной позицией, которую необходимо учитывать при построении эстетического 
воспитания, является отсутствие в реальной действительности “эстетического вакуума”, так как в 
природе, обществе, в человеке всегда есть то, что подвергается или может быть подвергнуто 
эстетической оценке, то есть, возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и 
комическое. Это положение способствует формированию в человеке эстетического отношения к 
действительности, природе и искусству. 

Методологически важным для эстетики является эстетическое освоение мира с помощью 
разнообразных видов человеческой деятельности. 
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Для учащейся молодежи к таким видам деятельности можно отнести: труд, учебную, игровую 
деятельность, деятельность по занятию различными видами искусства. 

Важным положением эстетики, которое необходимо учитывать при организации процесса 
эстетического воспитания учащейся молодежи, является утверждение об органическом единстве 
содержания и формы в произведениях искусства при ведущей роли содержания по отношению к 
форме. 

Теория и практика эстетического воспитания учащейся молодежи показывает, что значение 
антропологических факторов возрастает на основе комплексного использования разнообразных 
средств воздействия на личность, особенно таких, как природа, искусство и литература. 

Из всех средств воздействия на эстетическое развитие личности, наиболее близкой и важной 
человеку является природа. Ибо человек –дитя природы. В мире природы человек наиболее полно 
и глубоко находит отзвук своим чувствам, мыслям, переживаниям и настроениям, как образно 
выразился по этому поводу поэт К. Елучевский: “Кто утомлён – тому природа – великий друг, по 
сердцу брат: в ней что-нибудь всегда найдется душе, звучащее под лад”. 

Незаменимым средством воспитания и развития личности считал природу К.Д.Ушинский, 
подчеркнувший, что “природа есть один из могущественных агентов воспитания человека и самое 
тщательное воспитание без участия этого агента будет отзываться сухостью, однообразностью, 
неприятной искусственностью”.∗ 

Человек является органической частью природы. В ходе своего развития он изменял, 
совершенствовал и усложнял свои отношения с ней. 

Человек и природа представляют органическое единство и борьбу противоположностей. 
Человек выделился из царства природы, живет за счёт труда в природе и противостоит ей, он 
употребляет материал природы и разрушает ее. В то же время у человека с природой не только 
потребительские, но и нравственные и эстетические отношения, ибо человек, который не любит 
природу, не любит и человека, он не гражданин своей Родины. 

Искусство и литература во все времена воспевали красоту природы. Само слово “космос” у 
древних греков обозначало два родственных понятия: “лицо” и “красота”. Сердцу каждого 
человека дорого весеннее цветение, зеленые леса летом, осенние красные и бурые листопады, 
зимние контрасты черных силуэтов деревьев с белой заснеженной землей. Одной из главных задач 
по воспитанию учащейся молодёжи является приучение ее видеть, различать, ценить и любить 
красоту родной земли, так как чувство патриотизма вырастает вместе с восхищением красотой 
своей отчизны. 

Чтобы правильно разобраться в красоте природы, нужно различать три ее разновидности: 
красоту конструктивную, связанную со своеобразием строения природного организма, его 
размерами, пропорциями; красоту динамическую – выступающую в движении, изменениях, 
присущих данному природному явлению или живому организму; красоту декоративную, 
проявляющуюся во внешних формах, окраске природных объектов и существ. 

При этом следует иметь в виду, что явления природы оказывают сильное влияние на 
формирование эстетических чувств. Однако эстетические чувства вырабатываются главным 
образом в процессе практического освоения и преобразования природной среды, а не пассивного 
созерцания. Эстетическое переживание достигает своего апогея, когда учащийся переживает, когда 
воспринимает боль сломанной вишни или засохшей розы, и это вызывает у него желание бороться 
со злом, делает его более восприимчивым не только к красоте природы, но и к красоте человека, к 
прекрасному в искусстве. Красота совершенствует сложную структуру человеческой 
чувствительности, развивает и обогащает личность. 

Работа по эстетической ориентации на природу возможна в процессе обучения, особенно на 
занятиях по литературе, языку, истории. В эстетическом содержании природы преподаватель видит 
художественный аспект, так как целостность природы во многом напоминает художественно-
образную целостность. Преподаватель истории, в свою очередь, немало отыщет в природе 
факторов, непосредственно касающихся исторической закономерности развития человека и 
общества. 

Природа в результате активно-творческого отношения к ней человека своеобразно преломляется 
и отражается в человеческой природе. Благодаря природе, изучая совершающиеся в ней процессы, 
человек постигает вечность бытия. Именно в природе и через нее человек обретает высшие 
духовно-эстетические ценности, развивает в себе способность и потребность постижения 
прекрасного в реальной действительности. 

                                                      
∗ Ушинский К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии. – Собрание сочинений. М.: Т. 3, 140 с. 
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Природа, как эстетический феномен, вместе с эстетически преобразующей деятельностью 
человека представляет собой основной источник возникновения и развития в человеке способности 
эстетического отношения к действительности. На этом фундаменте возникло и эстетическое 
отношение к искусству, способность воспринимать, чувствовать и переживать эстетическое 
воздействие, создавать прекрасное в свеой деятельности и повседневных отношениях. Поколения 
людей на земле, сменяя друг друга, не устают восхищаться красотой природы, восторгаться 
эстетическими явлениями в ней. Именно поэтому, наряду с человеком и общественными 
отношениями, природа, как совершенный эталон красоты, является вечным, развивающимся 
объектом отражения и воспроизведения в искусстве и литературе. 

Сущность искусства состоит в том, что оно есть концентрированное выражение человеком в 
разнообразных жанрах художественного творчества, в художественных образах-обобщениях 
своего эстетического и нраственного отношения к действительности. 

Используя произведения искусства с целью эстетического воспитания учащейся молодёжи, мы 
должны учитывать своеобразие искусства как формы общественного сознания, заключающееся в 
том, что человек по своей сути создан так, что один мощный художественный образ влагает в 
человеческую душу гораздо больше впечатлений, чем добыто годами и десятилетиями его 
однообразной жизни. 

С целью увеличения значения антропологических факторов на эстетическое воспитание 
учащейся молодёжи необходим учёт коммуникативных, просветительских и воспитательных 
функций искусства. 

Воспитательная сила искусства зиждется на том, что оно заставляет человека переживать. В 
практической жизнедеятельности человека сила воздействия тех или иных наблюдений, 
впечатлений, происшествий определяется тем, в какой мере каждое из них вызвало переживание, 
т.е. как глубоко оно затронуло эмоциональную сферу психики. 

Говоря об искусстве как о могущественном средстве воспитания человека, следует иметь в виду, 
что речь идет не о преподнесении неких моральных или политических сентенций, не об 
объяснении того, что хорошо и что плохо, что нужно делать, и что делать не нужно. 
Воспитательное воздействие искусства осуществляется не силой логического убеждения, а 
целенаправленным расширением реального жизненного опыта человека, благодаря тому, что 
искусство дает ему возможность испытать и пережить то, чего не пришлось ему испытать и 
пережить в действительной жизни. 

Кратко говоря, искусство представляет собой орудие общества, посредством которого оно 
вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны человека. 

Для достижения должного уровня эстетической воспитанности учащейся молодежи необходимо 
комплексное использование основных видов и, прежде всего, смежных видов искусства – 
искусства музыки, искусства живописи, искусства слова, которое, по выражению В.Г. Белинского, 
“является венцом искусства, потому что слово – это и звук, и красота, и самое полное и яркое 
представление о любом предмете и явлении”. 

Используя произведения искусства с целью эстетического воспитания учащейся молодежи, 
необходимо учитывать ряд антропологических факторов. Одно и то же произведение искусства 
может по-разному восприниматься в зависимости от возрастных, индивидуальных, 
психологических особенностей, характера, темперамента, предшествующего жизненного опыта 
конкретного человека, воспринимающее то или иное произведение искусства. 

Таким образом, эстетическое воспитание на основе учета и использования ведущих 
антропологических факторов, выполняя свою прямую функцию формирования эстетического 
отношения учащихся к действительности и искусству, одновременно вносит вклад в их 
всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует формированию идеологии человека, 
расширяя его познания о мире, обществе и природе. Комплексное использование основных средств 
эстетического воспитания, в особенности таких, как природа, труд, искусство и литература, 
способствуют развитию мышления и воображения, формированию трудовых навыков и умений, 
нравственных качеств: воли, мужества, организованности, целеустремленности. Вовлечение 
учащихся в художественную деятельность с учетом антропологических факторов воспитывает у 
них творческий подход к любому виду деятельности, критическое отношение к продуктам 
творческой деятельности человека. 

 
1. Аносов И.П., Никишенков А.А. Антропология и традиционные формы общения. – М.: ИФРЭ, 2001. 
2. Лихачёв Б. Г. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. 
3. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Влада, 2001. 
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СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ХХІ СТ. 

М.В.Элькин  
Для стран СНГ, находящихся в процессе модернизации экономики и рыночных преобразований, 
потребность в электронном бизнес-образовании ничуть не меньше, чем в западных странах. 
Поставив его в рамки дистанционного обучения, очень многие неспециалисты решили, что и здесь 
трудности будут в основном технического и экономического характера. Это относится и к 
средней, и к высшей школе. А вот проблема сочетания обучения и воспитания даже в самых 
развитых и образованных странах продолжает существовать.  
For countries of CIS, which are in the process of economy modernization and market transformations, the 
need for electronic business – education is no less than in the western countries. Having put it at a 
framework of remote training many “specialists” came to conclusion that difficulties would be of technical 
and economic character. It concerns both secondary and higher school. And the problem of combination of 
training and education even in the most advanced and educated countries continues to exist. 
 
За исторически ничтожно короткое время (1995-2002 гг.) Интернет завоевал мир и стал 

неотъемлемой частью человеческой цивилизации. При этом отношение к Интернету со стороны 
специалистов, причастных к образованию, диаметрально противоположны. Одна часть 
рассматривает Интернет как панацею от всех проблем обучения и даже воспитания. Другая считает 
использование Всемирной сети началом конца человеческого общества. 

Если учесть, что каждый крупный технологический прорыв в истории человечества вызывал и 
бурю восторгов, и лавину самых пессимистических прогнозов, то к этой ситуации можно было бы 
отнестись относительно спокойно. 

Дело осложняется тем, что Интернет активно ворвался в образовательный процесс. 
На протяжении всего развития человечества образование носило национальный характер. 

Научно-техническая революция и политические перипетии XX столетия активно способствовали 
сближению образовательных структур стран с различным государственным, политическим, 
религиозным, социальным и другим устройством. Этому способствовали расширившиеся 
возможности XX столетия – получить образование в любой стране. Однако, это касалось 
отдельных людей и, как правило, не затрагивало государственные системы. 

Появление Интернета сделало теоретически возможным создание транснациональных 
образовательных заведений, которые не зависят ни от какого государства, его политических, 
социальных, религиозных и других структур. Идея весьма заманчива. Но это “виртуальное” 
учебное заведение будет создаваться людьми со всеми присущими им политическими и другими 
чертами. И, если в любых государственных структурах, насчитывающих большое количество 
людей, возможны альтернативные точки зрения, то при одном хозяине это невозможно. 

Вторая привлекательная сторона использования Интернета – дистанционное обучение. Под 
дистанционным обучением мы понимаем, прежде всего, предоставление обучающих программ для 
студентов, которые изредка, а иногда и вовсе не посещают традиционные лекции, семинары или 
которые заинтересованы в получении дополнительного образования без обрыва от процесса 
обучения в пределах кампуса [1, 35]. 

Анализ коммуникационных и информационных технологий в сфере высшего образования не 
может игнорировать историю дистанционного образования и систем открытого и гибкого 
обучения, поскольку эти технологии опираются на образование без отрыва от работы и ведения 
домашнего хозяйства. “Образование без границ” – это “дистанционное образование”. 
Дистанционное образование как вид образования со своими собственными наработками, 
философией и организационной инфраструктурой имеет ряд особенностей. 

• Коммуникационные и информационные технологии создают некое пространство, в котором 
расстояние, время и место не имеют значения; расстояние, время и место являются 
ограничивающимися факторами образования только в пределах кампуса. 

• Низкий уровень рождаемости на Западе угрожает рынку высшего образования, несмотря на 
массированную политику, стимулирующую получение университетского образования для 
продвижения вверх по служебной лестнице, заставляющую образовательные учреждения 
расширяться за счет “нетрадиционных” студентов (в возрасте 24 лет и выше). 
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• Кризис некоторых отраслей промышленности и появление новых обусловило необходимость 
постоянной профессиональной переподготовки; постоянного повышения квалификации. Такой вид 
обучения, названный когда-то базирующимся на нуждах профессии и специфическим для 
определенного образовательного учреждения, потребляет большую часть бюджета компаний 
мирового или национального значения. Такой образовательный процесс должен быть 
стандартизирован по всем странам, поскольку компании являются мировыми или национальными 
организациями. 

Следует также признавать главенствующую роль правительств в основании дистанционных 
образовательных учреждений. Как отмечают эксперты, “мегауниверситеты” (около 100 тыс. 
студентов) создавались с явными политическими целями. Стоит также упомянуть тот факт, что 
некоторые отрасли государственной политики, такие, например, как планирование 
технологической инфраструктуры, могут дать импульс к развитию дистанционного образования. 

Надеемся, что ни у кого не вызывает сомнений: история развития человечества – это история 
воспитания и обучения подрастающего поколения, накопления, осмысления, усовершенствования 
и передача информации от одного поколения к другому. Несмотря на то, что педагогические 
учения появились только в V – IV в.в. до нашей эры в древней Греции, их основы закладывались 
гораздо раньше. Те регионы нашей планеты, где педагогические идеи были наиболее эффективны, 
становились лидерами в области экономики, политики, культуры. Неоспоримым подтверждением 
этому является древняя Греция и древний Китай. 

На наш взгляд, педагогика за всю историю своего развития пережила три революционных 
события, которые, по сути дела, изменили не только саму науку, но коренным образом жизнь 
человека. 

Первое – это получение относительно дешевой бумаги. Папирус, пергамент были слишком 
дороги. Береста, глина, грифель и другие подручные материалы могли использоваться в очень 
ограниченном пространстве и для очень небольшого количества информации. 

Только появление бумаги сделало процесс передачи информации и обучения достаточно 
стабильным и относительно доступным. 

Второе – это книгопечатание. Возможность тиражирования книг, и в том числе учебников, 
сделало практически общедоступным получение всех видов информации и обучение. 

И, наконец, третье – появление компьютерных технологий, которые все чаще заменяют 
термином информационные технологии. Они настолько расширили возможность во всех сферах 
деятельности человека и приоритетно в области образования, что их просто трудно переоценить. 
Сейчас даже невозможно представить, какие горизонты они открыли перед человечеством. И в 
первую очередь это относится к Интернету. 

При этом следует учесть следующее: бумага завоевывала мир почти тысячелетие (со II в. до XII 
– XIII вв.), книгопечатание – за два столетия (XVI – XVIII вв.), информационные технологии 
завоевали мир за 20 – 25 лет. 

И, если к бумаге и книге человечество привыкало постепенно, адаптируясь и психологически, и 
экономически, то к восприятию новых информационных технологий подавляющее большинство 
людей и целых государств оказались не готовы ни экономически, ни психологически. 

Президенты государств, главы правительств, руководители образования всех уровней делают 
все возможное, чтобы обеспечить образование компьютерной техникой. Руководители государств 
понимают, что в условиях глобализации экономики развитие этих отраслей определяют не только 
конкурентоспособность страны, но и ее место в мировом сообществе. Это в первую очередь 
относится к одной из самых динамично развивающихся технологий – сети Интернет. 

В России уже в сентябре 2001 года началась разработка федеральной целевой программы 
“Развитие единой образовательной информационной среды” (РЕОИС). Программа призвана 
изменить нынешние школы. Сегодня один компьютер приходится на 500 школьников, а к 2006 
году им будет пользоваться всего 80 учащихся. Причем этот компьютер будет снабжен 
мультимедийными обучающими программами и доступом к Интернету с его образовательными 
ресурсами, которых станет неизмеримо больше, чем сейчас. Всего, что предусматривает программа 
в сфере среднего, специального и высшего образования, попросту не перечислить. На эти цели 
предполагается в течение 2001-2005 годов потратить 56 миллиардов рублей из бюджетов разных 
уровней и внебюджетных источников. 

Большое внимание новым технологиям образования уделяют и на Украине. Как сказал министр 
образования и науки, президент Академии Педагогических наук Украины В.Г. Кремень, “мы 
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обязаны сосредоточить все усилия нации на ликвидацию абсолютного отставания, касающегося 
новых информационных технологий, – имею в виду компьютеризацию школы. По инициативе 
президента Клинтона в США не только каждая школа, но и каждый класс подключен к Интернету. 
То же в Англии, в следующем году этот процесс будет завершен в странах Европейского Союза. То 
есть ребенок там, образно говоря, общается сразу со всем миром, его мировоззрение формируется в 
таком широком плане. Этого не хватает у нас, особенно в сельской школе, которая часто даже не 
имеет компьютера. Как такое может быть! Ученик в XXI столетии оканчивает школу, но ни одного 
раза не видел компьютера? Не говорю уже о том, насколько меньше знаний он получил, как сузил 
свой мировоззренческий круг. Ведь знакомство с компьютером в подростковом возрасте много 
дает для развития ребенка. Поэтому мы активно пропагандируем компьютеризацию 
общеобразовательной школы, особенно сельской” [2,4]. Президент Украины Л.Д. Кучма издал в 
2000 году специальный указ, направленный на всемерное развитие сети Интернет, а премьер-
министр Украины А. Кинах обещает, что в 2002 году власти будут делать все необходимое, чтобы 
наполнить сферу информатики и связи конкретными финансовыми, налоговыми, кредитными и 
инвестиционными ресурсами. 

Приведенные факты свидетельствуют о гигантских усилиях целого ряда стран преодолеть 
отсталость в развитии информационных технологий. Причем и Россия, и Украина пытаются 
обеспечить компьютерами и доступом к Интернету образование в то время, когда нерешенные 
социальные, экономические, политические, экологические проблемы раздирают их бюджеты. 

Казалось бы, к чему такая спешка с внедрением Интернета и связанных с ним образовательных 
технологий. В этом и заключается парадокс. Если мы сегодня не начнем готовить учителей в 
педвузах, не бросим все усилия на компьютеризацию школ, не создадим “ликбеза” для всех 
учителей, работающих в школе, по элементарному овладению компьютерными технологиями, то 
мы не просто отстанем от развитых стран мира, но и само существование государства может 
оказаться под большим вопросом. Нынешнее поколение молодежи уже с ранних лет осознает, что 
без навыков использования компьютера невозможно получение полноценного образования, 
успешного продвижения по службе, решение научных проблем, общение с остальным миром и т.д. 
Как образно выразилась одна из запорожских школьниц, “неумение пользоваться компьютером 
можно сегодня приравнять к безграмотности. О каком движении вперед государства можно 
говорить, если его подавляющее количество населения государства – безграмотно”. 

Если на Украине в 2002 году будет выделено 30 млн. гривен из госбюджета на 
компьютеризацию украинских школ, то этого хватит на оборудование лишь 1000 компьютерных 
классов, т.е. 27 тысяч средних учебных заведений страны будут компьютеризированы только через 
20 лет [3]. И говорить о развитии информационных технологий в государстве будет просто 
неуместно. А в современных быстро изменяющихся политических, экономических и социальных 
условиях основное противоречие современной системы образования – это противоречие между 
быстрым темпом приращения знания и ограниченными возможностями их усвоения человеком. 

По сути дела, XXI век, изменив парадигму образования, должен изменить всю методологию 
педагогики. И наиболее полно это возможно будет реализовать с помощью информационных 
технологий, Интернета. 

Сегодня “глобальная паутина” завоевывает буквально ежедневно тысячи новых почитателей. 
Так, после трагедии в США 11 сентября 2001 года, а затем в связи со вспышкой заболеваний 
сибирской язвой количество посетителей Интернет увеличилось за 2 месяца в 3 раза. 

Страны СНГ переживают настоящей бум в развитии обучения через Интернет. Уже не только 
университеты, но и техникумы, колледжи, а иногда отдельные школы предлагают свои 
электронные программы. Дистанционным образованием занимаются инженеры, бизнесмены, 
журналисты, врачи, юристы. Меньше всего этим занимаются педагоги, так как у них в силу 
экономических причин наименьший доступ к компьютерной технике и наибольший уровень 
консерватизма и скепсиса. 

Для России, Украины и стран СНГ, находящихся в процессе модернизации экономики и 
рыночных преобразований, потребность в электронном бизнес-образовании ничуть не меньше, чем 
в западных странах. По мнению А. Аганбегяна, ректора Академии народного хозяйства при 
правительстве Российской Федерации, такие факторы, как огромная территория и рассеянное по 
ней население при сосредоточении в Москве почти двух третей кадров высшей квалификации в 
области бизнес-образования делают эту потребность еще насущней. К тому же, в вузах бывшего 
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СССР в основном готовили инженеров, и подавляющее большинство сегодняшних менеджеров, 
финансистов, бухгалтеров не имеют высшего экономического образования. Именно в регионах, где 
сейчас развивается крупное производство, проблема повышения квалификации специалистов по 
бизнесу стоит особенно остро. Недостаток образования ощущают взрослые люди, уже работающие, 
часто имеющие семью, для которых переезд в другой город сопряжен со значительными 
трудностями и расходами. В этом деле электронные программы – наиболее эффективные. К тому 
же электронное обучение в СНГ может также дать возможность миллионам русских, 
проживающим в бывших союзных республиках, получить образование на русском языке. 

Возможность получения знаний с помощью Интернет-технологий – это одно, а получение 
посредством Интернета полноценного образования – совершенно иное. Одно дело, когда нужно 
изучить какой-либо предмет или углубить познания в рамках какого-либо предмета. Например, 
юрист начал преподавать в школе “Историю государства и права” и решил овладеть предметом 
“Педагогика” или его части “История педагогики”. С помощью Интернет-технологий нашел 
нужные курсы и успешно закончил их. Или частному предпринимателю с инженерным 
образованием понадобилось овладеть бухгалтерским учетом. Многие высшие и средние 
специальные заведения, десятки фирм предоставят ему такую возможность. 

Совершенно другое дело, когда с помощью Интернет-технологий юрист решил стать педагогом, 
инженер – экономистом, а выпускник средней школы – агрономом. При этом причины, которые 
обусловили эту форму получения образования, могут быть самыми различными: инвалидность, 
невозможность даже на время покинуть семью, временное проживание за границей, работа и т.д. и т.п. 

В настоящее время и в первом случае (изучение узкого вопроса в течение короткого промежутка 
времени), и во втором (получение профессионального образования) обычно используется термин 
дистанционное обучение. 

Видимо, целесообразнее пользоваться двумя терминами: а) Интернет-образование – получение 
среднего, средне-специального или высшего образования с помощью информационных 
технологий; б) дистанционное обучение – курсовая подготовка или переподготовка, обучение или 
ознакомление с очень узкой специализацией или рядом родственных предметов всеми 
желающими. 

Учитывая то, что уже сегодня дистанционное обучение получило достаточно широкое 
распространение и реализуется на практике, можно говорить о его дальнейшем развитии и 
усовершенствовании. Гораздо сложнее обстоит вопрос с Интернет-образованием. Поставив его в 
рамки дистанционного обучения, очень многие неспециалисты решили, что и здесь трудности 
будут в основном технического и экономического характера. Интернет-образование, создаваясь, 
как правило, не педагогами, совершенно не учитывает законы педагогики и ее методологическую 
базу, которая развивалась и совершенствовалась тысячелетиями. 

К концу XX века люди повсеместно научились достаточно эффективно передавать знания от 
одного поколения к другому. Это относится и к средней, и к высшей школе. А вот проблема 
сочетания обучения и воспитания даже в самых развитых и образованных странах продолжает 
существовать. Появление новых информационных технологий не только не облегчило педагогике 
решение этой проблемы, но и поставило целый ряд новых вопросов. 

Отличие Интернет-образования от традиционной педагогики заключается в том, что педагогика 
создавалась на базе отдельных государств в рамках определенных социально-политических 
условий. “Глобальная паутина” создается в рамках всего земного шара для всех стран и народов с 
различными политическими, экономическими, социальными, этнокультурными и другими 
системами. “Завоевание” информационными технологиями всех аспектов образовательного 
процесса идет настолько стремительно, что времени на долгосрочный анализ, осмысление и поиск 
путей решения просто нет. Ожидать, что в ближайшее время у Интернет-образования и 
дистанционного обучения появится Я.-А. Коменский или А.С. Макаренко, довольно 
проблематично. И коль Интернет стал достоянием всех педагогических систем, то назрела 
насущная необходимость всем педагогам мира искать выход из сложившейся ситуации. 
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3. www.podrobnosti.com.ua/tcchologies/2000/12/05/9214. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АНТРОПОЛОГІЧНУ СУТНІСТЬ ЗМІСТУ 
ОСВІТИ 

Л.М.Сіднєв, І.П.Аносов 
У статті розглядається питання необхідності реформування освіти і насамперед її змісту 
відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства і цивілізації в цілому. На думку авторів, суттєво 
змінити характер освіти допоможе антропологічний підхід до її складових, який повинен стати 
детермінантою всіх освітніх змін. 

The article deals with the problem of necessity to reform education, and primarily its content, according to 
demands of contemporary development of society and civilization as a whole. In the authors` opinion, 
anthropological approach to education which should become determinant will help to change its character. 
 
”Тільки освічені вільні”, – сказав у свій час Епіктет, і ми сьогодні готові підтвердити його думку: 

досягти найвищого блага людства – свободи і щастя – може лише мудрий. 
Сучасний етап суспільного розвитку потребує осмислення широкого кола питань, головними з 

яких є: 
Як вижити людині сьогодні? 
Як взагалі розвиватися людству? 
Що ставити за мету на цьому шляху? 
Як визначити основні орієнтири у відповідях на ці одвічні, але на кожному етапі історії такі 

актуальні питання? 
Уже сьогодні більшість дослідників вважає, що найбільш важливим, найбільш інтегративним 

критерієм прогресу людства є рівень гуманізації суспільства, тобто місце особистості в ньому: це 
рівень її економічної, політичної і соціальної свободи; рівень задоволеності її матеріальних і 
духовних потреб, стан її психофізичного і соціального здоров’я. 

В процесі гуманізації важко перебільшити роль освіти, саме вона вважається вирішальним 
фактором у перегонах між цивілізацією і катастрофою. Разом з тим освітні системи переживають 
глибоку кризу. 

Суть її в цілому можна визначити так: 
1) сучасні системи освіти не можуть сформувати у людей такий тип світогляду, який би 

задовольнив загальнолюдські інтереси і цінності у вирішенні глобальних проблем, оскільки вони 
спираються на старі принципи; 

2) продовжується і загострюється відчуження офіційно діючої системи освіти від 
індивідуальних інтересів більшості людей, їх безпосередніх переживань. Сьогодні в усьому світі, як 
і раніше, переважає авторитарна модель навчання, що сформувалася на первинно-гуманному етапі 
розвитку людства. Учні, як і раніше, позбавлені права на самостійність в навчальному процесі, їх 
діяльність обмежена вузькими регламентованими можливостями. Окрім цього, авторитарна модель 
навчання своїми суттєвими рисами відповідає характеру індустріальної цивілізації, матрицю якої 
складає масове стандартизоване машинне виробництво. Його специфіка визначає характер 
розвитку всіх інших сфер суспільного життя. У кожній із них переважають принципи машинного 
спеціалізованого виробництва, принципи стандартизації, синхронізації, концентрації, централізації 
і максималізації. Стосовно сфери освіти це значить, що переважна більшість дітей займається на 
фабриках навчання – у школах, де спеціалізовані розробки навчання і вчителі готують дітей до 
індустріального виробництва. Школа виробляє стандартними методами стандартизовані “сині” і 
“білі” комірці – гвинтики індустріальної системи, які підкоряються її технологічній дисципліні. 

Таким чином, і в наш час в епоху ринкового виробництва-споживання і в капіталістичних, і в 
постсоціалістичних державах продовжує панувати політична орієнтація освіти, яка, підкріплювана 
економічною орієнтацією, сприяє закріпленню ситуації “використання одних людей іншими”. І 
серед тих, і серед інших немає геніїв, особистостей, адже система ще в зародку знищувала 
особистість; 

3) сучасна освіта в умовах змінного суспільства, становлення іншої якості життя не встигає в 
розумінні динамічного світу і не може досягти гармонії людини із цим світом і з самим собою, бо 
технократична модель освіти панує століттями [1, 6]. 
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Суть освіти до порівняно недалеких часів полягала у передачі соціального досвіду від покоління 
до покоління. Оскільки форми соціального життя у спільних рисах були стабільними і нові 
покоління людей жили в практично однакових соціальних умовах з попередніми, – така 
спрямованість освіти була цілком природною і задовільною. 

В ХХ столітті зміни у суспільному житті відбувались значно швидшими темпами. Очевидно, ця 
тенденція зберігатиметься і у ХХІ столітті. Науково-технічна революція – лише один з прикладів 
мобільності сучасного соціуму. Засвоєння досвіду старшого покоління (досвіду батьків) вже 
недостатньо для повноцінної соціалізації. 

В цих умовах повинна змінюватись і основна орієнтація освіти. Завдання передачі набутого 
раніше знання вже не може бути провідним і тим паче єдиною метою. У новій системі освіти 
пріоритетною повинна стати орієнтація на розвиток особистості, творчого потенціалу виховання. 
Вміння самостійно мислити, аналізувати факти, добувати і узагальнювати знання, прагнення до 
самостійного саморозвитку, не лише інтелектуального, але і морального, творча активність – ось ті 
головні риси особистості, які передусім повинна формувати сучасна система освіти. Але така 
система вже не може бути відчуженою від потреб людини, не може бути безликою і 
стандартизованою за метою, змістом і результатами. 

Антропологічна орієнтація нової системи освіти зумовлена тенденціями прискореного розвитку 
сучасного суспільства. 

Реформи 60-70 років у сфері освіти, які мали місце у багатьох країнах цивілізованого світу, 
визначились потребами науково-технічного прогресу. Однак вони мали в більшості екстенсивний 
характер. В СРСР це призвело до формалізму і процентоманії. У країнах колишнього 
соціалістичного табору і в країнах Заходу наслідком цих кількісних змін без відповідних якісних 
стало падіння рівня знань учнів, знизилась зацікавленість у навчанні. Західні реформи 80-х років 
були спрямовані на подолання цих недоліків. В освітніх системах розвинених країн зростала 
тенденція відмови від “енциклопедичності” старих навчальних програм, яка виявлялась у 
спрямованості виключно на оволодіння знаннями. 

Нові програми наголошують на розвитку критичного складу розуму, професійній 
компетентності. Освіта розглядається як спосіб оволодіння ефективними засобами отримання 
інформації та набуття навичок самоосвіти.  

Освіта повинна створити людину, здатну ставити питання і самостійно знаходити шляхи їх 
вирішення. Освічена людина – це людина, яка вміє мислити, висувати гіпотези, робити висновки. 
Якщо традиційна освіта займалась і займається передачею інформації, то сучасна освіта покликана 
стимулювати здібності, розвивати творчий потенціал людини. 

Радянська система освіти не була спрямована на стимулювання здібностей особистості, 
розвиток її творчого потенціалу, її ціль була протилежною. Та драматизм ситуації посилювався ще 
й тим, що радянська система освіти порвала і з традиціями минулого. Замість критичного 
переосмислення спадщини минулого його повністю відкидали. Учні нашої школи не виховувалися 
у повазі до минулого, в них не формувалися поняття честі, благородства, милосердя. 

Якщо освіта не зорієнтовує людину в житті, то вона не має сенсу, вона аморальна. Саме тому 
для зміцнення основ соціального, економічного і духовного розвитку нашої країни вкрай потрібна 
модернізація системи освіти, яка б готувала особистість, здатну стати основним суб’єктом 
суспільних процесів, здатну подолати її відчуження від усіх сфер життя і від самої себе. Здається, що 
подолати це відчуження можна тільки конкретно, тобто на особистісному рівні, тому і сама 
особистість, людина як цілісне унікальне явище у світі повинна стати у центрі освітньої системи, яка, 
в свою чергу, розкриває цю унікальність і неповторність світу та допомагає молодій людині пізнати 
себе і створити своє життя. Це завдання постійно актуалізується, тому що як у просторі, так і в часі 
цілісність людини не постає як моноліт, бо біологічне, соціальне і духовне (культурне), постійно 
зіштовхуючись, детермінують конфлікт. Отже, не випадково ця проблема привертає до себе увагу 
дослідників і є причиною появи нової галузі знання – антропології, в центрі якої є людина. 

Відомо, що значимість проблеми людини протягом вже чотирьох століть неухильно зростає, а 
останнім часом цей процес набув нового прискорення. Причиною цього піднесення є загальний 
процес секуляризації, який почався ще в новітній час і на місце Бога-творця поставив Людину-
творця. 

З кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в науковій рефлексії здійснюється своєрідний антропологічний 
поворот – проблема людини стає чи не основною для більшості вчень. Так і філософія на місце 
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людини як представника людства ставить індивіда, який у своїй неповторності і унікальності не 
підпадає під загальне визначення. Замість цього постає проблема безпосереднього існування 
людської особистості, виникають багатоваріантні ірраціоналістичні концепції (С. К’єркегор, 
А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фрейд), які домінуючими рисами людини проголошують 
позарозумові властивості: почуття, волю, підсвідомість, інтуїцію. Виникає антропологічна 
філософська школа (М. Шелєр, А. Гелен, Х. Плеснер), яка ставить за мету поєднання конкретно-
наукових досягнень з цілісним філософським осягненням людського життя. Цю традицію 
продовжують прагматизм, структуралізм. На неповторності духовного самовизначення людини 
(”екзистенції”) наголошують екзистенціалізм і персоналізм. 

Вихідним пунктом вирішення антропологічної проблеми є питання про те, що ж вважати суто 
людським в людині, чим саме обумовлений особливий, лише людині притаманний спосіб 
життєдіяльності. Розуміня сутності людини пов’язане з визначенням характеру взаємозв’язку і 
взаємодії природного, соціального і духовного в людському існуванні. 

Історія людської думки налічує безліч варіантів постановки та розв’язання проблеми сутності і 
походження людини. Одним з таких варіантів є так звані натуралістичні (біологізаторські) 
концепції, домінуючою рисою яких є уявлення про людину як переважно природничу істоту, чиє 
життя обумовлене виключно біологічними чинниками (соціобіологія, соціал-дарвінізм, євгеніка, 
теорія Мальтуса, фрейдизм тощо). В межах цих теорій проблема антропосоціогенезу вирішується 
як прямий наслідок еволюційного вдосконалення живих істот. Однак біологічними чинниками не 
можна пояснити відмінність соціального життя, духовність людини та ін. 

На відміну від біологізаторських теорій релігійні концепції підкреслюють надприродний 
характер людського буття, а саме те, що вищим буттям є Бог, він же є і першопричиною світу і 
виникнення людини. 

Сучасна філософська думка пропонує і концепцію космічного походження людини 
(А. Чижевський, В. Вернадський, Т. Шарден), де поява людини пояснюється не тільки як наслідок 
біоеволюції Землі, а людина постає як природничо-космічна істота. 

Діяльнісна концепція походження і сутності людини аналізує механізм трансформації 
біологічного в соціальне в єднанні антропогенезу з соціогенезом, в якому виникає новий спосіб 
життєдіяльності – соціальна практика. Праця, соціальність, здатність до мовного спілкування, поява 
свідомості є основними чинниками появи людини. Такі трактування деяких філософських 
напрямів, які представлені марксизмом, абсолютизують роль суспільних відносин в детермінації 
людини. Отже, крайнощами є не лише біологізаторство, але й соціологізаторство, тим більше, що 
людина ще й культурно-історична істота, яка поєднує в собі універсальності і унікальності, стає 
здатною до самодетермінації, до вільної і творчої діяльності, іншими словами – отримує вимір 
духовності.  

Духовне в людині (безкорисний пошук істини, здатність до морального вибору, до переживання 
прекрасного, до творчості, наявність свободи волі та глибинної самосвідомості) не є лише 
“суспільно-корисною” здібністю та засобом пристосування до природи і суспільства. Воно є 
самоцінним і лежить в основі людського “Я”. 

Людина є єдиним творінням у світі, яке усвідомлює свою конечність (смертність), тому її життя 
для неї самої виступає як проблема. Для людини, яка мислить, творить, думка про скінченність 
власного існування є нестерпною, якщо не знайдений духовний зміст цього існування. Проблема 
сенсу життя виникає як потреба певного виправдання власної присутності у світі, своєї долі та 
призначення. Таємниця людського життя полягає не в тому, щоб тільки жити, а в тому, як і для 
чого (чи для кого) жити. 

Питання про сенс життя є вічною проблемою. Схематично можна окреслити певні варіанти 
вирішення проблеми сенсу життя в історії людської культури: з античних часів відома гедоністична 
(від грец. “насолода”, “задоволення”) позиція (Епікур), яку можна розуміти як “життя заради 
життя”, інший шлях в здобутті сенсу життя можна назвати “життям заради інших людей”, коли 
гарантією осмисленості життя для людини постають інтереси родини, нації, суспільства, 
прийдешніх поколінь. Але як в першому випадку існує загроза переродитися в егоїстичну позицію 
“життя заради себе”, так і в цьому є небезпека, що твоє неповторне життя перетворюється лише на 
засіб для чогось іншого. 
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Самоцінність індивідуального “Я” не можна розчинити повністю в інших цінностях. 
Призначення та сенс життя індивіда в першу чергу полягає в тому, щоб відбутись як людина. Це і 
саме це має назву духовної еволюції, саморозвитку людської особистості, її власного вибору. 

Розуміння людської цілісності як єдності трьох іпостасей – біологічної, соціальної і духовної – 
допомагає людині відповісти на запитання, що означає “жити по-людськи”, не просто сито, не 
просто відповідально, не просто духовно – а так, щоб фізична досконалість, соціальна зрілість і 
внутрішня духовність постійно взаємодоповнювали одна одну. Духовність саме і забезпечує 
зв’язок мікрокосмосу і макрокосмосу, через діалог своєї унікальності зі світовою універсальністю 
людина йде до вищого сенсу життя людського, бо воно можливе лише в єдиному ланцюжку 
“людина – людство – природа”. 

В антропологічному вимірі людина розглядається як універсальний світ соціального буття, що 
складається в міру її входження у самобутню цілісність своєї життєдіяльності, у єдину духовну 
дійсність соціалізації. 

Отже, сучасне суспільство все більше усвідомлює свою залежність від якості освіти, оскільки 
рівень і система знань істотно впливають на ефективність діяльності людини у соціумі. Увесь 
процес економічного, соціокультурного та науково-технічного розвитку суспільства повинен 
орієнтуватися на людину і задоволення її потреб, розвиток та реалізацію потенцій кожної 
особистості, оскільки людина є головною силою суспільного прогресу, яка здійснює творче 
освоєння світу, відповідно до своїх цілей та інтересів. Згідно з концепцією ООН, цивілізація – це 
розвиток людей (через освіту, здоров’я, харчування, соціальний побут) людьми (через особисту 
ініціативу та участь у вирішенні питань, що стосуються їхнього життя) задля людей (через надання 
всім можливостей для розвитку). 

 
1. Подмазін С. Личностно-ориентированное образование: социально-философское исследование. – Запорожье: 
Просвіта, 2000. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
Л.І.Нічуговська 

Розглядаються проблеми сучасної математичної підготовки студентів економічних спеціальностей 
вищих закладів освіти та основні психолого-педагогічні підходи до їх якісних змін. 

Summary. Problems of modern mathematical training of the students majoring in Economics at higher 
educational establishments and psychological approaches to upgrading its quality are considered in this 
article. 
 
Розглядаючи проблему підготовки висококваліфікованих спеціалістів економічного 

профілю, слід пам’ятати, що сучасний ринок праці ставить надзвичайно високі вимоги до 
їхнього кваліфікаційного рівня, а отже, і до ступеневої економічної освіти взагалі і 
математичної зокрема. 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики Міністерства освіти і науки України, 
майбутній фахівець – економіст має володіти навичками управлінської та організаторської 
роботи, вмінням критично мислити, бути ініціативним, здатним знаходити найбільш ефективні 
розв’язання та активно впроваджувати їх у підприємницьку діяльність, тобто повинен мати 
творче мислення на фоні високої індивідуальної професійної компетентності [1]. 

У реалізації цих вимог суттєву роль відіграють математичні знання, які є підґрунтям для 
фахових економічних дисциплін, що формують професійний рівень спеціаліста. У цьому контексті 
доцільно згадати Б.Серве, який писав: “Серед інтелектуальних властивостей, що їх розвиває 
математика, найбільш часто згадуються ті, котрі належать до логічного мислення: дедуктивне 
міркування, здатність до абстрагування, узагальнення, спеціалізації, спроможність думати, 
аналізувати, критикувати. Вправа у математиці сприяє придбанню раціональних якостей думки та її 
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вираження: порядок, точність, ясність. Вона потребує уяви та інтуїції. Вона дає чуття об’єктивності, 
інтелектуальну чесність, смак до дослідження і тим самим сприяє створенню наукового розуму. 
Вивчення математики потребує постійної напруги, уваги, здатності зосередитися і закріплює гарні 
навички роботи.  

Таким чином, математика виконує важливу роль як для розвитку інтелекту, так і для 
формування характеру” [2, с. 21]. 

Крім того, слід пам’ятати і про універсальність математичного апарату, що його може бути 
використано для аналізу різноманітних проблем в різних галузях знань з метою визначення 
оптимальних шляхів їх розв’язання. Цей факт дає реальну можливість узагальнювати різного роду 
знання та формувати відповідні навички і уміння студентів для розв’язання проблем та прийняття 
управлінських рішень. 

На думку психологів, це відбувається на основі використання двох механізмів: 
1) асиміляції, за допомогою якої індивідуум намагається застосувати нову ситуацію до існуючих 

структур;  
2) акомодації, при якій, навпаки, старі схеми модифікуються з метою їх пристосування до нових 

ситуацій, що у свою чергу сприяє вдосконаленню стратегій мислення студентів [3, c.368]. 
При цьому психологічне обґрунтування процесу прийняття управлінського рішення акцентує 

увагу на існуванні таких трьох підходів до його реалізації. 
Саме індивіди зі слабо структурованим мисленням, з обмеженими уявленнями про повноту 

вибору варіантів розв’язання даної проблеми віддають перевагу стратегії випадкового перебору, в 
основі якої – метод спроб та помилок. 

Розглядаючи стратегію мислення у вигляді раціонального перебору, слід відpyfxbnb його 
відповідність евристичному методу, при якому висуваються та досліджуються з позиції певного 
критерію найменш ризиковані припущення, тобто знаходяться частинні розв’язки даної проблеми, 
аналіз яких і дозволяє збільшити ймовірність знаходження оптимального рішення, мінімізуючи 
затрати часу та зусиль на його пошуки. 

Найбільш складною для реалізації стратегією мислення є стратегія систематичного перебору, 
яка відповідає алгоритмічному методу. В цьому випадку індивідум уявляє всю множину можливих 
гіпотез і, систематично їх аналізуючи, намагається знайти найбільш ефективне рішення. Слід 
відзначити, що реалізація стратегії систематичного перебору практично неможлива без попередньої 
підготовки (постійних тренувань) і використання ПК тощо. 

Враховуючи, що деякі математичні задачі можуть мати досить велику кількість підходів до їх 
розв’язання, то доцільне їх використання в ролі полігону для відпрацювання різноманітних 
стратегій мислення. 

Наприклад, розглянемо елементарну задачу: піднести до квадрата суму двох чисел. Аналітичний 
розв’язок цієї задачі, як відомо, має вигляд: 222 2)( yxyxyx ++=+  і вказує на два варіанти, з яких 
один складається із двох, а другий – із шести елементарних операцій. Але не виключені варіанти із 
перестановками, назразок: ...2)( 222 =++=+ yxyxyx  222 ⋅⋅++= xyyx , які призводять до 
значно більшої кількості способів розв’язування. Звичайно, у більшості випадків для розв’язування 
буде використано перший спосіб, хоча це зовсім не виключає будь-якого іншого варіанта. У 
реальних економічних ситуаціях-задачах все аналогічно, але набагато складніше і 
проблематичніше, оскільки, з одного боку, для індивідуума, з огляду на особливості його 
особистого мислення, кожна задача економічного змісту багатоваріантна, а з іншого – повний 
варіант необхідних даних для розв’язування досліджуваної проблеми не відомий, і тому відсутня 
реальна можливість оцінки наслідків того чи іншого вибору. Саме тут з’являється реальна 
можливість відпрацювання стратегій мислення в умовах інформаційної невизначеності (часткової 
або повної). 

Одні студенти, яким притаманне конвергентне мислення, що є типовим для більшості 
особистостей, концентрують всі свої зусилля, навички та вміння на знаходженні тільки одного, на 
їх думку правильного, варіанта розв’язання. 

Інші студенти, навпаки, починають шукати розв’язання в усіх можливих напрямах, щоб 
проаналізувати якнайбільше варіантів. Такий багатоваріантний пошук, притаманний особистостям 
із дивергентним мисленням, і призводить найчастіше до оригінальних рішень. 

Зауважимо, що передбачити поведінку студентів при навчальних, науково-пошукових, 
ситуаційних, дослідницьких проблемах досить складно. Це обумовлено, перш за все, характером 
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індивідуальної доступності інформації. Відомо, що вона визначається не тільки генетично 
запрограмованою фізіологічною межею чуттєвості рецепторів людського організму, але і межею 
сприйняття і залежить від рівня активації мозку в даний момент та його уваги до сигналу, що 
подолав фізичну межу. Це, у свою чергу, призводить до необхідності урізноманітнювати способи 
подання необхідної інформації і формувати асоціації як необхідну умову засвоєння нових знань [3].  

Зазначимо, що з огляду на існування індивідуальних психологічних тактик педагогічного 
спілкування тандему “викладач-студент”, необхідне коректне управління навчальною 
діяльністю, яке безпосередньо виявляється в ступені готовності студентів до розв’язання 
проблем. 

Згідно з означенням управління як реалізації певних цілей, можна стверджувати, що воно не 
буде ефективним без людської свідомості, без усвідомлення студентом завдань, які необхідно 
розв’язати, щоб реалізувати поставлені цілі, тобто мова йде про необхідність позитивної 
психологічної корекції особистості студента. 

У зв’язку з цим доцільно згадати про найбільш поширені у педагогічній діяльності методи 
психологічної корекції індивіда, а саме: сенсомоторне, вербальне, комбіноване управління та 
самоуправління. 

Сенсомоторне управління здійснюється безпосередньо з використанням певних рухів, міміки, 
жестів в комбінації з усною мовою і при цьому вважається, що “механізми сенсомоторного 
управління внутрішньо притаманні функціонуванню фізіологічних систем та людській психіці, 
тому що базуються на самоорганізації інформаційних процесів в нервовій системі людини” [4, с.11] 
і умовно об’єднуються поняттям “наочної демонстрації” певної поведінки як системи дій, основою 
яких є синдром психологічного наслідування, результатом якої є підсвідома реакція індивіда на 
поведінку інших людей у співтоваристві (в академічній групі, на лекційному потоці, у звичайній 
юрбі тощо). 

Тому викладачам вищого навчального закладу необхідні знання та практичні навички з аналізу 
міжособистих проблем, пов’язаних із взаємовідносинами на зразок “викладач-студент”, “студент-
студент”, “викладач-викладач” в контексті самооцінювання – усвідомлення викладачем своїх цілей, 
можливостей, дій, вчинків як демонстрації певного типу соціальної поведінки, гідного наслідування 
студентами. 

Слід зауважити, що у ВНЗ освіти більш поширені вербальні способи управління, серед яких 
особливо виділяються вербальні аналоги демонстрацій, що управляють рухами та діями у вигляді 
прохань, наказів або досягненням певних психоемоційних станів завдяки введенню у навчальний 
матеріал додаткової цікавої та корисної для студента інформації, штрихових зарисовок 
оптимістичної перспективи майбутнього як реалізації потенційних можливостей студентів тощо. 

Основними засобами вербального психологічного управління вважають навіювання та 
переконання. 

Навіювання – це дія на підсвідомість людини з метою мимовільного, некритичного сприймання, 
засвоєння навіюваної інформації [5]. Прикладом навіювання є численні повтори рекламних роликів 
засобами масової інформації, результатом чого є занурення людини у світ рекламованої продукції 
під тиском багаторазового її сприймання та глибокий вплив на підсвідому сферу, незважаючи на 
критичність свідомості. 

Щодо переконання, то тривалий час воно трактувалось вітчизняними психологами як 
властивість особистості, і тільки недавно отримало статус процесуального поняття розуміння як 
засобу вербального психологічного управління [5]. 

Для навчального процесу особливо важливе розуміння, що вербальне переконання 
реалізовується у вигляді пояснення та переорієнтації, в разі необхідності, існуючого в індивіда 
переконання. Зауважимо, що переорієнтація існуючих у індивіда переконань потребує значно 
більших зусиль викладачів у зв’язку з необхідністю спочатку піддати сумніву доцільність існуючих 
та довести до свідомості важливість формування нових переконань; це призводить до меншої 
результативності психологічного впливу на особистість. 

Пояснення вважається функцією наукового пізнання і інтерпретується як розкриття суті 
досліджуваного об’єкта, його витоків, законів функціонування, розвитку та взаємозв’язків з іншими 
об’єктами. Однак, управлінська роль пояснення не обмежується рамками наукового пізнання і 
виходить за його межі, реалізуючись у сфері людських комунікацій та безпосередньо у процесі 
навчання. 
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Крім того, будь-яке пояснення (на лекції, на практичному та індивідуальному заняттях, , 
консультаціях тощо) має бути поєднанням вербального та чуттєвого, сенсомоторного управління. 
При цьому, згідно з теорією психічних обертів, створених М.Гротом [6], та теорії поетапного 
формування розумових дій та понять, розробленої П.Гальперіним [7], для отримання результатів 
управління необхідні власна виконавча сенсомоторна та мовна діяльності індивідуума. 

Для того, щоб досягти бажаного ефекту, наприклад, на лекції, вербальне пояснення викладача 
має бути обґрунтованим, логічним, інформативно містким, тощо, що вважається важливим засобом 
організаторської функції. Але наповнення лекції різноманітною інформацією, що не відповідає її 
темі, хоча і може бути цікавою для студентів та деякою мірою активізувати їх увагу, має бути 
обов’язково дозованим і не перетворюватися в ситуацію, “коли за деревами лісу не видно”. Крім 
того, дуже важливе розуміння, що вдала лекція – це не тільки самоціль реалізації педагогічної 
майстерності викладача, а ще й стимуляція студентів до необхідності переробки отриманої 
інформації, тобто переходу до дійсного розуміння ідей, покладених в інформаційну основу 
лекційного матеріалу. 

Отже, тільки тріада – наочність (демонстрація), пояснення викладача та цілеспрямована активна 
діяльність студента є необхідною умовою засвоєння нових знань та методологічною установкою 
для комбінованого управління та самоуправління, мета якого – заохотити студентів думати та діяти 
за принципами позитивних перетворень. 

Кожен викладач, розробляючи свою особисту тактику психолого-педагогічного спілкування зі 
студентами, має вибирати, перевіряти її дієвість та використовувати в конкретних умовах 
різноманітні комбінації сенсомоторних та вербальних способів психологічного управління, 
закріплюючи одержаний ефект шляхом впровадження в навчальний процес різноманітних ділових 
ігор, моделювання виробничих та економічних ситуацій тощо. При цьому організація навчання 
студентів відбувається шляхом раціонального поєднання комбінованого психологічного управління 
та самоуправління. 

Комбіноване самоуправління базується на аналогічній тріаді, яка в цьому випадку формується як:  
1) самопоказ шляхом демонстрації;  
2) самопояснення, що є важливим елементом научування, оскільки, 
по-перше, у цьому процесі активізуються фактори, які концентрують увагу індивідуума на 

еобхідності перетворення. Це, у свою чергу, викликає орієнтовну реакцію, яка і дозволяє настроїти 
всі чуттєві органи на сприймання суті інформації шляхом асоціації невербальних та вербальних 
образів у більш складний мислений образ, що і буде модельним відображенням об’єктивного 
причинного зв’язку інформаційного фрагменту з його назвою; 

по-друге, у цьому процесі автоматично використовуються так звані рекурсивні техніки, суть 
яких полягає в неодноразовому повторі певних дій або мовних фрагментів. Наприклад, можна 
задавати собі або іншим одне і те ж питання не тому, що не одержана відповідь, а для того, щоб 
отримати всі можливі варіанти відповідей на задане питання. Ідея рекурсивних процесів полягає в 
тому, що повторний розгляд через інтервал часу досліджуваної проблеми (задачі) вимагає аналізу 
різноманітних її аспектів і ніби прояснює її глибинну суть і допомагає індивіду здійснити вибір 
оптимального рішення; 

по-третє, наявність директивних елементів, наприклад, на зразок “я добре знаю метод Гоморі” 
(знаходження цілочисельних розв’язків у моделях лінійного програмування) перетворюється в 
самонавіювання з досить високим ефектом дієвості. 

3) власна діяльність з метою формування певних навичок та вмінь, необхідних для розуміння та 
научування індивіда основним поняттям, означенням, теоремам, правилам дій певної навчальної 
теми, що особливо актуально в умовах реалізації принципу диференціації навчання. 

При цьому використовуються різноманітні тренувальні вправи великого обсягу, різних 
видів, диференційовані за рівнем складності, які пропонуються студентам для самостійної 
роботи та індивідуальних завдань. 

Розглядаючи проблеми психологічного управління та самоуправління, доцільно згадати правила 
автодидактики (технології самоосвіти) за В. Куринським [8, с.43], які корисні як студентам, так і 
викладачам:  

1. Освіта має бути завжди незакінченою.  
2. Факт усвідомлення є мірою доступності.  
3. Навчання має розвиватися від монологу до діалогу.  
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Проблемна ситуація
(психолого-педагогічні аспекти) 

ДІАЛОГ

Мислення 
стереотипами 

Фіксовані ідеї 

Тривіальні 

Глибинне 
занурення 

Здогадка 

Ідея 

Гіпотеза 

Нетрадиційні 
висновки 

Застиглі відчуття 

Оспорювання 
алогічностей

Визначення 
факторів, що 
обмежують 

Заохочення студентів до 
позитивної мотивації 
активації мислення 

Часткове 
прояснення

Відповідні методики педагогічного 
спілкування

4. Робити те, що цікаво.  
5. Потрібно робити насправді і справжнє. 
6. Не робити спроб одразу досягти повного засвоєння і досконалого знання.  
7. Прагнути до самоспостереження.  
8. Потрібно завжди завищувати стратегічне надзавдання і занижувати тактичне.  
9. Для автодидакта більш важливими є не стільки знання, скільки процес їх здобування.  
10. Асоціювання як спосіб запам’ятовування необхідної інформації. 
На перший погляд, складно погодитисz із четвертим правилом автодидактики, тому що 

опанування математичною інформацією не завжди і не для всіх є цікавою роботою. Інша 
справа, що необхідно намагатися знаходити позитивні моменти в будь-якому складному для 
виконання або рутинному процесі. 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує третє правило, яке акцентує увагу на одному із 
головних принципів розвиваючого навчання –”від монологу викладача – до діалогу “студент-
викладач-студент”, що набуває особливої актуальності при розгляді проблемних ситуацій, які 
виступають як каталізатори творчого мислення особистості. Психолого-дидактичні особливості 
діалогу можна представити рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. 
 
Отже, основний засіб спілкування – діалог, в ході якого і окреслюються можливі напрямки 

аналізу досліджуваної проблемної ситуації, яку можна вважати процесом з невизначеним 
початком. 

У зв’язку з цим, особливу роль у цьому процесі діалогу набувають коректно поставлені 
питання, які за дидактичними цілями можна класифікувати наступним чином: 

–  концептуальні питання, які виносяться на розгляд та активізують розуміння поставлених 
задач. При цьому можна використовувати як загальні питання, так і специфічні, але мета їх 
одна – представити досліджуваний об’єкт (ситуацію, задачу) у несподіваному для студентів 
ракурсі; 
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–  питання, які допоможуть знайти закономірне, загальне, повторюване, інваріантне, 
типове, тобто сприяють виявленню схожості та відмінності ступеня специфічності заданої 
проблеми, тому що складно аналізувати те, що ні з чим порівняти. Мета подібних питань 
полягає в тому, щоб, використавши метод аналогій, визначити тип проблеми та сформувати 
множину альтернативних напрямів аналізу; 

–  питання, що стимулюють мислення. Їх мета полягає в тому, щоб заохотити студентів в 
процесі мислення подолати обмеження на існуючі стереотипи, усвідомити необхідність 
розвитку навичок аналізу, які забезпечують певну швидкість виконання дій та сприяють 
переносу вироблених навичок в нову проблемну ситуацію, ефективно функціонуючи на новому 
матеріалі. 

Таким чином, при діалоговій взаємодії викладача і студентів у процесі нестандартної 
навчальної діяльності забезпечується можливість індивідуального вибору певної стратегії 
поведінки кожним індивідом. Але слід зауважити, що варіант вибору і розв’язання ситуаційних 
завдань проблемного характеру тісно пов’язаний із впливом певних чинників, що активно 
формують стратегії мислення індивіда, а саме: 

–  індивідуальні відмінності у здібностях, рівні інтелекту, мотивації, структурі особистості; 
–  здатність встановлювати взаємозв’язки між певною проблемою та елементами власного 

досвіду; 
–  рівень базових знань та уміння їх здобувати, рухаючись по спіралі пізнання від 

абстрактних знань до конкретних та навпаки; 
–  наявність творчої компоненти, для якої характерна пластичність, гнучкість та 

оригінальність підходів при розв’язанні будь-яких проблем. 
Слід відзначити, що, на думку психологів, індивіди з більшими здібностями в галузі 

математичних наук та просторової уяви, динамічніші в своїх ініціативах. Така відносна 
незалежність спонукає їх вчитися працювати самостійно, активно взаємодіючи з об’єктами 
зовнішнього світу [3]. При цьому, якщо їм притаманне конвергентне мислення, вони можуть 
сконцентруватися на досліджуваній проблемі, аналізувати можливі підходи, користуючися 
банком фіксованих ідей, і доводити розв’язання до його логічного завершення. 

У випадку дивергентного мислення, яке лежить в основі творчого мислення, глибинне 
занурення в область дослідження призводить до деякої інтуїтивної здогадки, що є першим 
орієнтиром щодо можливого вирішення проблеми, яку ще Ейнштейн розглядав як 
“нераціональну форму думки”, бо її виникнення є нелогічним з точки зору загальноприйнятих 
підходів. Так, при розв’язанні будь-якої математичної задачі студент має зрозуміти, яку з тих 
теорем, наслідків, формул, що є в його інформаційній базі, потрібно вибрати для її розв’язання. 
Очевидно, що такий вибір не потребує кардинальної ломки закономірностей логічного 
мислення, але, як правило, механізм цього вибору не розгортається в усвідомленому вигляді, а 
з’являється як щось інтуїтивно очевидне і фактично здійснюється на основі сходження від 
конкретного до абстрактного, але поки що у логічно неоформленому вигляді. І тільки 
включаючи у діяльність мислення механізм діалектичного взаємопереходу чуттєвого та 
раціонального, підсвідомого і усвідомленого, інтуїтивного та логічного, можна одержати 
перетворення логічно неоформленої здогадки у конкретну стосовно даної проблеми ідею. 

Але ідеї, які виникають у процесі аналізу будь-якої проблеми, можуть бути як правильними, 
так і хибними, тому необхідна їх перевірка. Така перевірка може здійснюватись різними 
способами. Найбільш поширена серед них полягає у висуванні різноманітних, можливо навіть 
нереальних, гіпотез, які обумовлені певним мисленним змістом ідеї, впливом суб’єктивних 
факторів, рівнем знань (досить згадати метод “мозкової атаки”). 

Зауважимо, що гіпотези не є лінійним аналогом певної думки, а, по суті, представляють 
конструкцію, що відображає опорні точки процесу мислення, його зміст, направленість, і 
реально втілюються у множині альтернативних варіантів, що, в свою чергу, потребують 
подальшого аналізу для знаходження серед них оптимального. 

Отже, можна стверджувати: успішне відпрацювання стратегій мислення студентів можливе 
на психологічному фоні усвідомлення того, що колектив студентів не є однорідним 
конгломератом індивідуумів, що “головною складністю педагогічної діяльності є те, що її 
об’єкт (студент) становить собою суб’єкт спілкування, пізнання і співпраці; його (цей об’єкт) 
можна розвину и, перетворити, тільки не вбиваючи в ньому творчу особистість” [4], що 



П Е Д А Г О Г І Ч Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї  
 

Пост методиêа №7-8 (45-46), 2002 187

особливо актуально у підготовці спеціалістів економічного спрямування для управлінської 
сфери. 

 
1. Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки 
та підприємництва. – Київ, 1997. 
2. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и ее преподавание. – М.: Наука, 1985. – 170 с. 
3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2т. – Т.1 / Пер. с франц. – М.: Мир, 1996. – 496 с. 
4. Крылов А.А. Организация управляющего информационного процесса в системе мозга // Методология исследований 
по инженерной психологии и психологии труда / Под ред. А.А. Крылова. – Л., 1975. – Ч.2. – С. 5-18. 
5. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 494 с. 
6. Грот Н.Я. К вопросу о реформе логики: Опыт новой теории умственных процессов. – Лейпциг, 1882. – 349 с. 
7. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебн. пос. для вузов. – М:Кн.”дом” Университет”, 1999. – 332с. 
8. Куринський В.А. Автодидактика. – Ч.1. – М.: Центр „Автодидакт”, 1994. – 196 с. 
 

 



У К Р А Ї Н С Ь К Е  К О Л О  
 

   68 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
ЯК ТАЛАСОКРАТИЧНОЇ 

І.З.Цехмістро 
Стаття присвячена аналізу ціннісних характеристик та критеріїв унікальності двох типів культур 
– української та російської. Головні соціокультурні ознаки дають можливість ідентифікувати 
українську культуру як таласократичну, в якій творцем і носієм цінностей є вільна людина, 
індивідуальність і особистість. Система цінностей за своєю природою весь час змінюється і, 
таким чином, таласократична культура є принципово відкритою та здатною до безперервних змін. 

The article is devoted to the analysis of the characteristics and criteria of uniqueness of two types of cultures 
– Ukrainian and Russian. The main social and cultural attributes enable to examine the Ukrainian culture as 
talasokratic, in which the creator and carrier of values is a free man, an individuality and a person. By its 
nature the system of values constantly changes and, thus, talasocratic culture is essentially open and capable 
of continuous changes. 
 
Таласократична культура. З давніх-давен таласократична культура виникає на морських 

узбережжях і узбережжях великих судноплавних рік, на шляхах інтенсивної торгівлі, інтенсивного 
торгового кочівництва чи мандрів (особливо морських). Визначальними у її формуванні є: торгівля, 
обмін товарами, а, врешті-решт, – і обмін духовними цінностями, дух індивідуального 
підприємництва і індивідуалізм. Відповідно до цих умов спостерігається рухливість етичних і 
юридичних норм. Це означає, що з самого початку таласократична культура формується як 
відкрита для зовнішніх впливів і здатна до внутрішніх змін. Цивілізації, що формуються в таких 
умовах, швидко розвиваються і легко змінюють свої зовнішні культурні ознаки. 

Духовний світ таласократичної культури базується на цінностях. Цінність – це західний термін, 
який означає наявність обговорюваних і обновлюваних якостей, які людина в своєму житті вільно 
вибирає і з яких вона конструює сенс свого життя. 

Що таке цінність? Цінність – це не ідея і не ідеал, як багато хто думає. Цінність – це 
інтериоризована (тобто перенесена в свідомість, а отже, усвідомлена) схема певної успішної 
практики. Наприклад, в світі інтенсивного товарообміну добре бути вільною людиною, бо і поїдеш, 
куди хочеш, і щось заробиш, щось придбаєш, щось перекупиш для продажу і зиску тощо.  

Отже, свобода і воля перш за все усвідомлюються в цій культурі як великі цінності. В світі 
інтенсивного товарообміну добре бути здатним до продукування якісних і конкурентноздатних 
товарів. І ця здатність до ефективної і якісної праці також усвідомлюється як цінність.  

В світі інтенсивного товарообміну добре мати гарні стосунки з сусідами, готовність до співпраці 
і кооперації з ними. Отже, миролюбність, доброзичливість, здатність до співпраці і кооперації 
також усвідомлюються в цій культурі як важливі духовні цінності. 

Товарообмін – основа основ формування відкритої таласократичної культури – немислимий без 
приватної власності. Отже, приватна власність – власність індивідуальної, окремішної людини – 
також усвідомлюється як висока цінність. Настільки висока, що приватна власність навіть 
проголошується священною і недоторканою. 

Та найбільшою цінністю відкритої таласократичної культури є вільна окремішна людина,  
індивідуальність і особистість, бо єдино вона і тільки вона усвідомлює і інтериоризує схеми своїх 
же власних успішних дій. І творцем, і носієм цінностей, врешті-решт, є людина, і вся система 
цінностей відкритої культури формується навколо неї і для неї. 

Головними ознак цінностей таласократичної культури є  рухливість і їх раціональний характер,  
можливість несистемного об’єднання (тобто такого, що, наприклад, базується на раціонально-
прагматичних засадах, чи, знову ж таки, на основі успішності певної практики). Притаманна 
таласократичній культурі система цінностей за природою своєю не може бути чимось завершеним і 
окостенілим. Навпаки, вона весь час перебуває в змінах: якась з цінностей може втратити свою 
значущість, і тоді вона витісняється іншою, новою цінністю. Але при цьому вся сукупність 
цінностей ніяк не страждає від таких часткових і неперервних змін, а тільки удосконалюється, стає 
більш гнучкою і змістовною. 

Таким чином, таласократична культура є принципово відкритою і здатною до безперервних 
змін. 

Телурократична культура. Телурократична культура є протилежною за своїм характером і 
типом ментальності. Вона пов’язана з фіксованим панівним і незмінним простором, стійкістю його 
якісних характеристик і орієнтацій. Для телурократичної культури є характерними осілість, 
консерватизм, закостенілість юридичних норм, консерватизм релігії і інших форм суспільної 
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свідомості, наявність могутнього впливу ідеології (як правило, месіанської), репресивний характер 
колективістської етики, стійка ієрархічність соціальної організації (як офіційної, так і неофіційної); 
на всіх рівнях суспільної свідомості спостерігається загальне тяжіння до величі і винятковості, 
пасіонарність.  

Цивілізації цього типу, куди належать царська Росія** (а потім СРСР), Персія, а тепер Іран та ін., 
вважаються “нерухомою платформою”, “землею серцевини”, “географічною віссю історії”, яка 
зберігає постійність і нерухомість в історичному часі.  

Земля, на якій народилась телурократична культура, безумовно, зберігає у часі свою сталість і 
нерухомість. Але це не завжди можна сказати про народ, що створив цю культуру.  

Так, культура Іудеї часів царя Давида, що формувалася в нагір’ї навколо Єрусалима, безумовно 
належала до телурократичного типу, звідси месіанство і пасіонарність світових релігій, що беруть 
початок у цій культурі. Але ж поруч на вузькій береговій смузі, що простяглася уздовж 
Середземного моря, так званій Ханаанській долині, були зовсім інші умови: це був шлях 
інтенсивної торгівлі і обміну культурними цінностями. По Ханаанській долині хвиля за хвилею 
прокочувались все нові і нові армії завойовників. А згадувані у Біблії “дщері ханаанські”, 
збагачували місцеве населення новими і новими поколіннями дітей нових і нових завойовників. Тут 
формується типово таласократична культура. 

Внаслідок біблейського “ісходу” давні іудеї втратили і державу, і землю. А вже сучасний Ізраїль 
відтворено якраз в межах Ханаанської долини. Сьогодні в цій державі своєрідно переплелися 
безумовно, теократичні ознаки верховної влади з явною практикою світського життя за нормами і 
стандартами західної таласократичної демократії. 

Ідентифікація української культури як таласократичної. Спробуємо ідентифікувати 
українську культуру шляхом порівняння її з російською культурою. 

Як слушно зазначає видатний російський культуролог академік Д.С.Лихачов, в російській 
культурі домінує “хоровоє”, комунітарне начало. Це пояснюється природними умовами 
формування російського етносу: на бідних підзолистих ґрунтах, в умовах важкопрохідних 
болотистих лісів могли виживати тільки великі об’єднання людей – “общины”. 

Умови формування української культури були прямо протилежними: родючі чорноземи з часів 
прадавньої трипільської аграрної культури забезпечували виживання невеликих об'єднань людей, 
наприклад, сім'ї або хутора.  

Російська культура – це глибинна материкова, або телурократична культура. Саме це і 
обумовило формування її як замкнутої і ідеократичної. Як відомо, з Москви скачи хоч на сотні, а то 
і тисячі верств на всі сторони світу, і ніде нічого нового не зустрінеш і не побачиш. 

Тільки стосовно телурократичної культури широкий епічний задум можна розпочати так, як це 
робить Гоголь-Гомер, вдаючися вже в перших словах “Мертвих душ” до підкреслено 
монументально величавого ідіотизму в розмові “двух русских мужиков” про колесо, яке можливо, 
до Москви і доїде, а до Казані – ні, до Казані не доїде! (Г.В.Адамович1). 

Власне кажучи, це не є “ідіотизм”. Насправді в цій невимушено вільній розмові “двух русских 
мужиков” з глибин підсвідомості спонтанно (майже за Фрейдом) проривається характерна риса 
ментальності телурократичної культури – потяг до величі і винятковості. Геніальність Гоголя 
проявляється в тому, що все це відбувається “само собою”: ми не відчуваємо тут ні наявності 
спеціального задуму, ні авторської рефлексії. Гоголь просто схопив і безпосередньо передав 
глибинну знакову рису телурократичної культури. Та ще й найбільш переконливим способом, бо це 
стихійно проривається в розмові “мужиков”, а не представників вищих і освічених верств 
суспільства. (Проте порівняйте у Ф.І. Тютчева: 

“умом России не понять, аршином общим не измерить, 
у ней особенная стать, в Россию можно только верить”).  
В такій культурі з легкістю розвиваються надмірно гіперболізовані ідеократичні витвори на 

кшталт “царя-батюшки”, або – що те ж саме – “отца всех народов”, “вождя мирового 
пролетариата”, ідеї “світової революції” тощо. В такій культурі в умовах відсутності будь-якого 
зіткнення-діалогу і конкуренції духовних цінностей самі собою природним  чином формуються 
риси пасіонарності і месіанства як прояв визначального для цієї культури потягу до величі і 
винятковості.  

                                                      
* Цікаво, що для російських дослідників визнання телурократичної природи російської культури є само собою 
зрозумілим. Так в доповіді В.О.Бажанова з Казані, яку було присвячено порівняльному аналізу раціональності в 
російській культурі і раціональності Заходу, виголошеній на 23-му Вітгенштейнівському сипозиумі, що відбувся в 
Австрії, читаємо: “Власть рассматриваентся русскими как только теллурическая сила, которая решает судьбу 
наций” (Rationality and Irrationality. Papers. 23rd International Wittgehstein Symposium. Kirchberg am Wechel.2000, vol. 
VІІІ(1), p.61). 
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Така культура врешті – решт породжує якусь панівну, об’єднавчу, чи керуючу і направляючу 
ідею. Наприклад: “Москва – третий Рим, четвертому не бывать”, або “Москва – колыбель мировой 
революции” і т.д. Ідея комунізму з легкістю була сприйнята в Росії і дала свої жахливо багаті дари-
плоди на російській ниві (а з тої ниви і нам перепало) саме тому, що ця нива (тобто російська 
культура) за своїм походженням і за своєю сутністю є ідеократичною і була добре підготовлена для 
сприйняття такої ідеї. Вражає те, що всі останні події в Росії з 1985 р. і дотепер зовсім не зачепили 
фундаментальну сутність ідеократичної російської культури і притаманної їй духовності. 
Комуністична тоталітаристська ідеологія і в наш час залишається надто близькою і рідною 
знаменитій “російській душі”. Про це свідчить не що-небудь, а нині діюча Програма Комуністичної 
партії Російської Федерації, в якій   записано: “У своїй суті “російська ідея” є ідея глибоко 
соціалістичною”  (Программа КПРФ. – М., с.14). То ж не дивно, що західні науковці і політологи 
останнього часу звернулися до обговорення несподіваного і водночас шокуючого питання: “А чи 
здатна взагалі Росія до трансформації в сучасне ліберально-демократичне громадянське 
суспільство?”. Концепція російської культури як телурократичної одзразу проясняє суть цієї 
проблеми: якщо і здатна, то не раніше, ніж після того, як західна таласократична культура вимиє, а, 
краще сказати, витравить її ідеократичну сутність, як це, скажімо, сталося в історично зовсім 
недавні часи з німецькою культурою. 

Як вже було сказано, притаманна таласократичній культурі система цінностей за природою 
своєю не може бути чимось завершеним і окостенілім. Навпаки, вона весь час перебуває в 
поточних змінах. 

Але зовсім інша річ – ідеократична система. Вона настільки жорстко зцементована пануючою 
ідеологією, що просто не піддається ніякій частковій зміні чи удосконаленню. Про це міг би багато 
чого розповісти М.С. Горбачов, який задумав удосконалити ідеократичну комуністичну систему, 
прищепивши їй дещо з цінностей західної таласократичної цивілізації. А натомість отримав 
космічного масштабу вибух катастрофічного саморуйнування всієї системи загалом. 

Схоже на те, що росіяни не скоро позбудуться цих природжених рис їхньої духовності. Перший 
комуніст сучасної Росії Г.Зюганов вдався до такої риторики, в якій і слідів не залишилося від 
колишнього “пролетарського інтернаціоналізму”, а натомість возвеличується місія російської 
державності. Охарактеризувавши царську Росію як “продовжувача вселенської(!) імперської 
традиції”, він фактично відкидає ленінське визначення російської імперії як “тюрми народів”, 
вбачаючи в ній “історично і геополітично зумовлену форму розвитку російської держави”. 

Не виключено, що сучасне російське суспільство, остаточно відкинувши комунізм, зможе 
об’єднатися і сягнути нових успіхів на основі ідеї відродження величі Росії і розбудови її як 
оновленої світової держави. Побажаймо їм успіху. Але не будемо сліпо копіювати їх шлях і їх 
досвід. І перш за все тому, що Україна – це не Росія, а дещо прямо-таки протилежне, і нам взагалі 
не потрібна ніяка ідеологія. Це відкидання ідеології як головної риси духовності ідеократичного 
(тобто телурократичного) суспільства аж ніяк не означає виникнення так званого “ідеологічного 
вакууму”, бо насправді в таласократичній культурі ідеологія заступається цінностями, як це ясно з 
попередньо наведеної характеристики таласократичної і телурократичної культур.  

Для того, щоб усвідомити відмінність української культури як таласократичної від російської – 
явно телурократичної,- зауважимо, перш за все, що, попри всі наочні зовнішні зв’язки і очевидну 
зовнішню спорідненість, українська культура за своєю генезою і сутністю є первісною і більш 
давньою. Українська культура з прадавніх часів формувалася на великому торговому шляху “із 
варяг в греки”, а отже, вона від самого початку належить не до телурократичного типу культури, а 
до таласократичної культури, бо таласократична культура – це культура не тільки морських 
узбережж, а й узбережжя великих судноплавних рік, торгових шляхів. Прадавня Україна вела 
жваву торгівлю пшеницею ще за часів Геродота з давньогрецькими містами-колоніями Північного 
Причорномор’я і з самою Грецією. Так, в скіфські часи Україна щорічно продавала в міста-поліси 
Припонтиди щонайменше сто тисяч пудів зерна.  

Порівняння української і російської культури аж ніяк не слід тлумачити в руслі ура-
патріотичних дурниць на кшталт: “яка культура краща?” Подібні питання є некоректними, бо всі 
національні культури є рівною мірою значимі і до того ж є незрівнянними і не зівставними. 
Російська і українська культури як національні є рівною мірою прекрасні і неповторні. Більш за те, 
висока російська культура за своїми здобутками і впливом справедливо шанується в усьому світі як 
велика. Та не про це йде мова.  

Те, що нас цікавить,- це співвідносні наднаціональні типи таласократичної і телурократичної 
культури та проблема ідентифікації української і російської культури в межах описаної вище 
дихотомії таласократична – телурократична культура. І не більше. Справа в тому, що для своїх 
умов – умов життєдіяльності людини (бо культура – це і є спосіб життєдіяльності людини) – кожна 
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національна культура є оптимальною і “найкращою”. Інша річ, що сучасний світ швидко 
змінюється в глобальному масштабі. І ці зміни умов існування і життєдіяльності людини тягнуть за 
собою і зміни в культурі, провокуючи прискорений занепад одного типу культури і піднесення 
культури іншого типу. Наприклад, у сучасному світі ситуація складається явно не на користь 
телурократичної культури, яка об'єктивно стала гальмом подальшого розвитку суспільства. 

Спробуємо тепер систематизувати основні риси української і російської культури у 
порівняльній таблиці, що наводиться нижче. 

Українська культура Російська культура 
 

1. Ментальність культури:  
Дух індивідуального підприємництва, 

індивідуалізм, поєднаний з повагою до 
окремішної людини та її свободи, гостре 
несприйняття деспотизму, абсолютної 
монархічної влади. Наприклад, влада царя в 
Антській державі прадавніх українців (ІІ ст.) 
суттєво обмежувалася народними зборами 
(віче). 

  
Общинна свідомість, “хоровоє” (або 

комунітарне начало). Індивідуальність – ніщо: 
“Единица! 
Кому она нужна?!... 
Единица – вздор, 
единица – ноль...” 
(В.В. Маяковський). 
Ця зневага до “одиниці”, органічно 

притаманна телурократичній культурі, в 
решті- решт вилилася в комуністичній 
практиці в фізичне знищення сотень тисяч, а 
то і мільйонів таких “одиниць”.  

2. Ставлення до праці: 
Визнана працелюбність і працездатність 

українського народу, що своїми витоками сягає 
аграрної трипільскої культури. Народ, що 
створив цю культуру, нізвідки не прийшов і не 
мав ніякого “ісходу”. Він завжди тут був і є. Ті 
ж, що приходили сюди, тільки збагачували його 
прадавню культуру, але ніколи не змогли ні 
знищити, ні витіснити її повністю. Незважаючи 
на недавні історичні катаклізми, на насильно 
введене кріпацтво, а потім і колгоспи, на Україні 
ще залишився інстинкт праці українського 
селянина, певна культура праці. Звідси – антеїзм 
як характерна риса української ментальності – 
емоційно-шанобливе ставлення до землі-
годувальниці. 

  
В російській культурі в умовах 

формування держави, яка з часів 
золотоординського улусу Івана Калити і 
дотепер розвивалась суто екстенсивним 
шляхом, ніколи не було потреби в 
інтенсифікації праці і підвищенні культури 
праці. Суспільство і держава протягом усієї 
своєї історії збагачувалися за рахунок 
зовнішніх джерел, нових і нових 
територіальних надбань. Звідси ж – небачене 
марнотратство, що його ми спостерігаємо в 
російському стилі господарювання, посилене 
практикою соціалізму і колгоспів.  

 
3. Ставлення до свободи 
В Україні спостерігаємо відданість свободі, 

звідси корені козацької республіки – Запорізької 
Січі. В Україні кріпацтво з’являється тільки 
завдяки Катерині ?Ι. ?ндивідуалізм і відданість 
свободі оспівані в українському фольклорі і 
знайшли ґрунтовне висвітлення в філософії 
Г.Сковороди, яка своїми витоками сягає 
прадавньої риси української духовності – 
екзистенційності, і є вченням, що цілком 
присвячено особистості, людській 
індивідуальності. 

  
 
В Росії – відданість “царю-батюшке” і 

державі, служіння царю і державі, кріпацтво. 
Та ж світла і життєрадісна філософія 
Сковороди, що була зорієнтована на 
досягнення щастя людської особистості, в 
руках його послідовників в умовах російської 
телурократичної культури перетворюється на 
містичну теософію, вельми далеку від 
людини, у якій людина, власне кажучи, 
перестає існувати, розчиняючися у 
“всеєдності”, “боголюдськості” і 
“богоматерії”. 

  
4. Правові норми: 
В Україні спостерігаємо відбиття правових 

норм східної околиці абсолютного простору 
римського права Європи. Магдебурзьке право як 
суто європейська норма самоврядування було 
майже в усіх містах України і скасоване лише 

  
У Росії – навпаки: абсолютна монархія. 

Такий палкий співець і знавець російської 
духовності, як В.Г.Бєлінський не полишає 
жодних сумнів щодо вихідних засад правових 
традицій Росії: “Иоанн ІІІ, которого не без 
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Катериною ІІ. Згадаймо знамениту максиму 
Г.Сковороди- “Всякому городу нрав и права” та 
давню традицію виборності київських князів, 
виборність гетьманів і отаманів, традицію 
свобод, що ще довго обстоювалася Слобідською 
Україною вже в межах Російської імперії. 

основания некоторые историки называют 
великим, был творцом неподвижной крепости 
Московского царства, положив в его основу 
идею восточного [тобто азійського] 
абсолютизма, столь благодетельного для 
абстрактного единства созданной им новой 
державы… Разрядные книги служат 
неоспоримым доказательством, что в древней 
России личность никогда и ничего не 
значила”2.  

5. Освіта 
Освіта в українській культурі завжди була 

вельми шанованою, бо справді вільною 
людиною може бути тільки освічена людина. На 
Україні з давніх часів існувала досить розвинена 
система народних шкіл, шкіл братчиків, 
монастирських шкіл. 

Про рівень освіти в Україні яскраво свідчить 
такий факт: в 1654 р. – році приєднання України 
до Росії – в Україні було 24 типографії. 

 
 

 
Розвиток освіти в Росії дуже відставав 

порівняно з Україною. Перша публічна школа 
в Москві була відкрита тільки в 1664 р. 
випускником Києво-Могилянської академії 
Симеоном Полоцьким. В 1685 р. інший 
випускник Києво-Могилянської академії 
Стефан Яворський створює оспівану 
Пушкіним Славяно-греко-латинську академію 
за зразком Києво-Могилянської академії. 

В Росії на 1654 р.було тільки 2 типографії. 

6. Становище жінки 
Протягом всієї історії України спостерігаємо 

шанобливе ставлення до жінки. Ще Нестор-
літописець зазначив, що поляни дотримуються 
добрих звичаїв і мають “стыдение” до жіночої 
половини родини. Жінки мали добру освіту. 
Оскільки чоловіки у будь-який час могли 
податися на Січ для відбиття чергової навали 
ворогів чи для чергового походу, жінки мали 
бути добре підготовленими для управління 
господарством. 

 Наприклад, баба Сірчиха, жона кошового 
отамана І.Сірка, що все своє життя провів у 
походах (та у засланні в Тобольску), мала сама 
вести все господарство у Мерефі (тепер 
містечко у приміській зоні Харкова). 

 

  
Щодо російських земель, то той же 

Нестор-літописець пише: сіверяни (радимичі, 
кривичі, вятичі) “жили в лісі як ото всякий 
звір, їли все нечисте і срамослів’я було в них 
перед батьками і перед невістками”. А про 
сучасне “срамослів’я” серед “русскоязычных” 
і говорити не хочеться. 

 

7. Месіанство і пасіонарність 
Щодо месіанства і пасіонарності 

(пристрасної покликаності), то в Україні нічого 
подібного не було і немає. І в самому 
маленькому і забутому богом і людьми хуторі 
будь-який старенький дідусь неодмінно висміяв 
би новоявленого месію чи самозванця, 
охарактеризувавши його в своїй селянській 
лексиці: “воно не порове” (тобто таке, що не на 
часі, не життєздатне і взагалі несерйозне). 

  
В історії Росії навпаки, месіанство і 

пасіонарність є характерними рисами. Вже 
згадуваною В.Г.Бєлінською, як відомо, 
надихало до творчості це характерне 
тяжінням Росії до очолювання поступу всього 
людства: “…назначение нашего отечества, 
нашей великой Руси, состоит в том, чтобы 
слить в себе элементы всемирно-исторческого 
развития, доселе исключительно являвшиеся 
только в Западной Европе”3. Або згадаймо 
інші його пророкування: “Завидуем внукам и 
правнукам нашим, видящим Россию в 1942 
году во главе всего человечества”. (Чи не тут 
приховані корені відомої нетерпимості 
Бєлінського до України, української мови і 
літератури?). Вся історія Росії у ХХ столітті 
пройшла під знаком більшовицької 
переконаності в історичній місії російського 
пролетаріату прокласти всьому людству шлях 
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до світлого майбутнього – комунізму. Історія 
Росії вщерть переповнена пасіонарними 
особистостями, всілякими самозванцями і 
іншими претендентами на престол, 
провидцями та духовними керманичами. І 
сьогодні в Росії існує партія монархістів, що 
бажає відродити престол. 

8. Війна і мир 
Характерною рисою української духовності є 

миролюбність. Ось що писали про українців 
навіть не так давно, у Х1Х столітті: “... малороси 
– одне з племен найбільш симпатичних. Чарівне 
поєднання наївності та тонкого розуму, м’якість 
вдачі в родинному житті, поетична задумливість 
характеру – непохитно наполегливого, краса, 
витонченість смаку, поетичні звичаї – все 
поєднується в цьому народі, щоб чарувати вас... 
Їх патріотизм чистий від помислів про 
поневолення інших, вони бажають лише того, 
щоб їм самим було легше жити на вільному 
світі; ніяке інше плем’я не хочуть вони 
підкоряти собі, чи кривдити...”4. 

 
9. Релігія 
Як це не дивно для нашої викривленої 

промосковсько-імперським вихованням 
свідомості, існує принципова відмінність поміж 
релігійною традицією Києва і Москви в межах 
самого православ'я (!). Первісний євангелізм 
Київського християнства був зорієнтований на 
ту традицію в ранньому християнстві, яка 
пов'язана з діяльністю апостола Павла й 
стверджувала єдність і рівність у Христі всіх 
людей. Ця версія християнства за часів 
Київської Русі закладала передумови ідеї 
“вільної особистості”, інтерес до внутрішнього 
світу людини, його душі, особистісного пошуку 
Бога, страждання і співчуття. Новий Заповіт був 
джерелом першооснови вільної особистості, що 
укорінювалася в ментальності народу.5 Чи не 
звідси витоки екзистенційної лінії в духовній 
культурі України, що знайшла пізніше яскравий 
розвиток в філософії у Києво-Могилянській 
Академії і особливо у творчості Г.Сковороди. За 
оцінкою російського дослідника Г.Федотова, 
“київське християнство було одним з найкращих 
способів реалізації Христової науки в цілому 
християнському світі. Воно не знайшло ніякого 
продовження в московському християнстві, яке 
було зовсім іншим “6 . 

 
В Росії знову ж таки все навпаки: 

неперервні війни за приєднання нових і нових 
земель та з метою утримання непокірних 
народів в межах створеної імперії, що ми 
спостерігаємо і в наш час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зовсім іншою виявилася ситуація в Росії. 

Формування великоруської народності 
відбувалося під знаком культивування 
політичного візантизму. Тоталітаризм і 
сакральний характер державної влади, яка 
підпорядкувала собі церкву, виключали 
можливість свободи людини. Те, що не могло 
вкоренитися в Київській Русі, оскільки вона 
не мала царя, який би претендував на владу 
над церквою, укорінилося в Московії. 

В Московському царстві східна 
візантійська теократія органічно сполучилася 
із східним державним деспотизмом на зразок 
Золотої Орди, забезпечуючи розвиток 
державотворчого процесу в напрямку 
наслідування традицій східної деспотії. 

Наведене порівняння найбільш характерних рис української і російської культури не полишає 
сумнів щодо їх принципової генетичної відмінності і їх належності до принципово протилежних 
таласократичного і телурократичного типів культури.  
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ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВО РОЗВИНУТИХ 
ТЕРИТОРІЙ ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОГО 

ФАКТОРА 
Є.Г.Бортников, О.В.Левада, Л.М. Даценко, Л.А.Прохорова 

В роботі розглянуто проблему впливу людини на географічне середовище, підкреслена роль 
геологічного моніторингу в запобіганні кризовим ситуаціям. 

Monitoring of geological environment is a dynamical system with flexible infrastructure, which allows to 
carry out constant control of the state of an object, to model geological system with various technogenic 
loading, prognostic estimations and to develop the measures for protection and rational use of geological 
environment. 
 
 1925 р. в роботі “Автотрофність людства” В.І.Вернадський писав: “За останні віки людське 

суспільство все більше виділяється по своєму впливу на середовище, оточуючу живу речовину. Це 
суспільство стає в біосфері, тобто у верхній оболонці нашої планети, єдиним у своєму роді агентом, 
могутність якого зростає з плином часу... Воно стає все більше незалежним від інших форм життя і 
еволюціонує до нового життєвого прояву.” 

Промислова революція XYIII-XIX ст. супроводжувалася прискоренням впливу на географічне 
середовище здебільшого на локальних рівнях. Друга половина ХІХ ст. та початок ХХ ст. і особливо 
сьогодення ознаменовані переходом від локальних форм взаємодії з природою до глобального, 
всепланетарного процесу. Загалом процес впливу людини на географічне середовище досяг стадії, 
за якої сам вплив розглядається як антропогенний фактор і по силі прояву в системі фізико-
географічних процесів діє як геологічна сила. 

Антропогенні процеси виникають під впливом діяльності людини, пов’язані з появою змін в 
рельєфі, у гірських породах, ґрунтах і, загалом, у ландшафтах і не можуть виникати без втручання 
людини. Класичним прикладом сучасного природокористування є процеси гірничо-промислового 
та інженерно-будівного комплексу, де мають прояв обвали, зсуви, водна ерозія, суфозія, просадка 
ґрунтів, підтоплення тощо. Площинний змив ґрунту, прискорена ерозія, заболочення та засолення 
ґрунтів, суфозіонно-просадкові явища є найбільш фоновим проявом сільськогосподарського 
природокористування. Переважно всі антропогенні процеси протікають за природним законом 
екзогенезу, при цьому сама діяльність людини виступає як рушійна сила – фактор. 

Інтенсифікація людської діяльності як закономірний показник природокористування призводить 
до прискорення взаємодії природних і антропогенних процесів, при цьому інколи виникають 
труднощі у розмежуванні одного від іншого. Важливим моментом антропогенних процесів при їх 
вивченні є врахування закономірності – антропогенні процеси виникають під діяльністю людини, 
протікають за природним законом, в разі припинення дії антропогенного фактору можуть 
повертатися до початкового стану. Врахування зазначеної закономірності дає підставу уникати 
кризових ситуацій в географічному середовищі. 

Таким чином, проблема взаємодії фізико-географічних процесів в системі сучасного 
природокористування є надзвичайно актуальною з наукової і освітянської точки зору. Вивчення 
окремих складових вказаної проблеми дає змогу формувати правильний світогляд, запобігати 
кризовим ситуаціям та стабілізувати і покращувати екологічний стан середовища. 

Спираючись на теоретичну базу визначеної проблеми, можемо зазначити, що на території 
України досить активно у відношенні еколого-геологічних проблем розвивалася та розвивається її 
південно-східна частина, що представлена великими комплексами добувної та переробної 
промисловості Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Результат еколого-
геологічного навантаження таких галузей промисловості, як стік, дренаж, розробка родовищ, 
різноманітні види забруднення – хімічне, теплове тощо, сільського господарства, промислового і 
житлового будівництва перевищує аналогічні показники в Україні в 6-10 разів. Подальший 
екологічно незбалансований розвиток складових господарського комплексу промислово 
розвинутих регіонів вже в найближчому майбутньому може призвести до незворотних змін в 
умовах середовища проживання людини. 

Геологічне середовище як усяка структура, що базується на об'єктивних закономірностях, має 
специфічну ієрархію внутрішніх зв'язків, що склалися під час природно-історичного розвитку. За 
рахунок техногенних взаємодій відбуваються докорінні, найчастіше незворотні перетворення 
інфраструктури, які  не завжди сприятливо впливають на еколого-геологічний стан. При цьому 
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можливість виходу геологічного середовища із стану рівноваги досить велика і порушення можуть 
мати не тільки локальний і спеціальний, але й регіональний характер, стати національною 
проблемою. 

Однією з головних проблем, що виникають перед людством у рамках заходів для запобігання 
екологічній кризі, є координація зусиль різних відомств з вивчення, оцінки, раціонального 
використання, контролю й охорони геологічного середовища передусім на регіональному рівні. 
Розв’язання проблем раціонального природокористування із застосуванням традиційних підходів 
(стабілізація зон геологічного середовища, що втратили стабільність), є малоефективним з огляду 
на те, що являє собою реакцію людини на викликане нею порушення рівноваги. Інтенсивний 
динамічний характер взаємодій у складній системі “людина – геологічне середовище” при 
неконтрольованому техногенному навантаженні призведе до різкого загострення екологічної 
ситуації. 

Головною умовою раціонального природокористування є детальне всебічне розроблення 
питань, пов'язаних із виявленням екстремальних значень параметрів стійкості геологічного 
середовища і дотримання її рівноваги при інтенсифікації інженерно-господарської діяльності [1]. 

Із практичного погляду система моніторингу становить собою єдиний засіб мінімізації 
прорахунків як інженерних, так і управлінських. При аналізі досвіду освоєння території південно-
східної України виділяються такі типи інженерних прорахунків: 

– прорахунки при цільовому плануванні, коли зростання потреб населення випереджає рівень 
технологічних розробок; 

– пов'язані зі слабкою оцінкою динаміки розвитку геологічного середовища;  
– пов'язані з недостатністю інформації про структуру і властивості геологічного середовища; 
– екологічні прорахунки, зумовлені хибами в плануванні й інженерних розрахунках [2]. 
Таким чином, реалізація програми моніторингу є не суто географічною, геологічною або 

технічною проблемою. Принципово новою ланкою програми є соціально-технологічний аспект 
керування геологічним середовищем – ліквідація небезпечних впливів на екосистеми і здоров'я 
людини.  

Під моніторингом геологічного середовища розуміється динамічна система з гнучкою 
інфраструктурою, що дає змогу здійснювати безперервний контроль за станом об'єкта досліджень і 
геодинамічної активності, моделювання геосистем із різноманітним техногенним навантаженням, 
подачу прогнозних оцінок, розробку заходів для охорони і раціонального використання 
геологічного середовища. На підставі цього приймаються рішення щодо характеру зовнішніх 
впливів, що перешкоджають виходові геологічного середовища з рівноваги й оцінюванню їхньої 
ефективності. 

Реалізація зазначеної проблеми можлива при дотриманні таких принципів:  
– принцип єдності мети – уніфікація понятійного базису, науково-методичних і практичних 

розробок у рамках єдиної цільової програми; 
– принцип ієрархічності – розв’язання конкретних питань вивчення геологічного середовища 

(входить до ієрархії загальної системи моніторингу і відповідним чином координується); 
– принцип комплексності – комплексна розробка науково-методичних програм і їхньої 

практичної реалізації; 
– принцип альтернативності – єдина концепція моніторингу здійснюється з урахуванням 

декількох шляхів розвитку техногенного навантаження; 
– принцип системності – геологічне середовище і система моніторингу розглядаються як 

системи двох різних рівнів і класів [2]. 
Практичне здійснення пропонованої концепції моніторингу геологічного середовища 

передбачає детальне комплексне вивчення складної бінарної системи “людина – геологічне 
середовище”. Активний вплив на геологічне середовище, спрямований на поліпшення еколого-
геологічної обстановки, дозволяє розглядати цю систему, як “керівна система – об'єкт керування”. 

Керування геологічним середовищем може здійснюватися за умови, що є детальний опис 
об'єкта, який містить таку інформацію:  

– чітку і логічно обгрунтовану сукупність цільових вимог;  
– детальну комплексну характеристику об'єкта й основних концепцій його розвитку;  
– обґрунтовані варіанти досягнення рівноваги геологічного середовища. 
Техногенні впливи (керівна система) і геологічне середовище (об'єкт керування) – це відкриті 

системи, що динамічно саморегулюються і самоорганізуються. 
Керівна система (моніторинг геологічного середовища) має таку інфраструктуру: “вхід – процес 

– вихід – зворотний зв'язок” [3]. Входом системи є техногенне навантаження, виходом – відповідне 
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спрямування геологічного середовища або прогноз спрямування. Як підсистеми моніторингу 
геологічного середовища виділяють: 
1. Контроль – комплекс заходів, що дає змогу оцінити стан геологічного середовища з метою його 

моделювання, прогнозування й керування; 
2. Прогноз – науково обґрунтоване передбачення появи і розвитку негативних та позитивних 

геологічних процесів; 
3. Керування – комплекс впливів, що оптимізують стан геологічного середовища, виключають 

несприятливий розвиток [4]. 
Для території південно-східної України характерна така загальна схема типізації природно-

техногенних систем:  
1. За складністю будови геологічного середовища:  
– елементарні; взаємозв'язок між параметрами незначний або його немає; 
– прості, виявляються парні зв'язки між параметрами; 
– складні, необхідно враховувати взаємозв'язки між трьома і більше змінними; 
– дуже складні; 
2. За стійкістю до впливу зовнішніх чинників: 
– стійкі, що не порушуються при будь-якій інтенсивності техногенного навантаження; 
– квазістійкі, рівновага яких порушується незначно; 
– нестійкі, для яких характерне значне порушення рівноваги; 
– дуже нестійкі, рівновага яких порушується різко і має необоротний характер; 
3. За інтенсивністю виходу зі стану рівноваги (гомеостаз):  
– швидкореагуючі (оповзні, селі, ерозія тощо);  
– повільнореагуючі (підтоплення, карст тощо); 
4. За керованістю:  
– не потребують керування;  
– легкокеровані; 
– складнокеровані; 
 – некеровані. 
Моніторинг геосистем може бути диференційований на національний, регіональний, 

спеціальний і локальний, залежно від рівня розчленовування геологічного середовища [5]. 
Упорядкування єдиної програми моніторингу рекомендується як процес, спрямований на 

загальну тематизацію, доцільність, ситуаційний аналіз і аналіз ситуацій, проблематичність, 
розробку завдань, постановку завдань, планування, розвиток і експлуатацію моніторингу 
геологічного середовища [6]. Така програма буде базуватися на принципі, для котрого необхідно 
узгодження структури моніторингу зі структурою керованої геосистеми, її геологічного 
середовища в локальних, регіональних і національних межах. 

Динаміка й сучасний стан геологічного середовища на території регіону дослідження залежать 
головним чином від характеру й інтенсивності інженерно-геологічної діяльності людини, 
освоювання гірничо-добувної, хімічної й переробної промисловості. Тут формування й динаміка 
геологічного середовища залежить від видів освоєння земель, інтенсивності, потужності й 
характеру розподілу техногенного навантаження у просторі й часі. 

Бурхливий розвиток техногенезу призвів до різкої активізації небезпечних геологічних процесів, 
основна частина яких зумовлена комплексом неточних і помилкових інженерно-геологічних 
рішень.  

Розглядаючи основні процедури розв’язання еколого-геологічних проблем, що постають перед 
нами, визнаємо як основну мету гомеостаз геотехногенних систем і, насамкінець, здоров'я і 
комфортність існування людини. 

Початкова стадія – це формування інформаційних потоків про стан досліджуваної території 
геологічного середовища. Друга стадія – це моделювання. Моделюється певний обсяг геологічного 
простору з урахуванням складності середовища, його взаємозв'язків тощо. Третя процедура – це 
прогнозування, тобто на основі існуючої моделі науково передбачаються можливі варіанти зміни 
геологічного середовища як загалом, так і окремих його компонентів. Четвертий етап – керування.  

Основні методичні аспекти еколого-геологічних досліджень в регіоні можна зводити до таких 
положень:  

– визначення стану і ступеня техногенних змін геологічного середовища у межах різноманітних 
територіальних і функціональних рангів;  

– визначення парагенезису основних процесів, що призводять до зміни стану геологічного 
середовища;  

– виділення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методик прогнозу;  
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– верифікація прогнозів і створення стратегії, тактики й методів керування;  
– коригування методик спостережень;  
– узгодження різноманітних прогнозних явищ і створення ефективних управлінських рішень і дій.  
Техногенні впливи на геологічне середовище за останні 20 – 30 років перетворилися з 

локального чинника на регіональний, роль якого з позицій екологічної геології неоднозначна. З 
одного боку, формування геотехногенних масивів як єдиних просторових структур стабілізують 
компоненти геологічного середовища, з іншого боку – нераціональне природокористування 
спричиняється до виникнення і розвитку несприятливих процесів. 

Загалом в Україні нараховується понад 70 видів проявів різних геологічних процесів, більше 
половини яких несприятливі стосовно середовища проживання людини. З 439 міст понад 75% 
потребують інженерно-геологічного захисту: 250 підтоплені, 144 зазнають впливу гравітаційних 
явищ, 50 розташовані на грунтах, що просаджуються тощо; 70% з них належать до південно-
східних розвинутих регіонів [7]. 

Тому важливо комплексно і швидко вивчити і розв’язати вже існуючі проблеми і такі, що 
виникають. Необхідно при аналізі ситуацій використовувати весь структурний поверх 
природничих наук, додаючи дані медико-біологічного й екологічного плану, соціальні аспекти, 
картографічні побудови різного рівня. 

Концепція моніторингу геологічного середовища функціонально повинна базуватися на  
взаємозалежних геоінформаційних підсистемах: спостереження й інформаційні основи; 
моделювання; прогноз і керування. 

Теоретичне обгрунтування моніторингу геологічного середовища на регіональному рівні 
зводиться до необхідності створення комплексної системи збору, накопичення, опрацювання й 
використання інформації, що розкриває специфіку окремих елементів і компонентів геологічного 
середовища, його спрямування, що виявляється через геологічні процеси, внутрішні і зовнішні 
взаємодії. 
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ЕТНОАТРОПОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 
МЕНТАЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

Л.С.Воробйова  
На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед прогресивними політичними силами 
країни постає завдання консолідації нації з метою реалізації політичних, економічних і соціальних 
реформ. Цей процес неможливий без відродження і формування духовності нації, національної 
свідомості і самосвідомості. 

At the present stage of development of the Ukrainian society progressive political forces of the country face 
the task of consolidation of the nation in order to realize political, economic and social reforms. This process 
is impossible without revival and formation of culture of the nation, national consciousness and self-
consciousness. 
 
Для існування людина потребує розкриття багатства своєї сутності, усього свого внутрішнього 

психологічного життя. В інтроспективному розділі феноменів людської психіки ми нерідко 
вбачаємо такі явища, як переживання релігійних, етичних, естетичних, соціальних чи політичних 
вартостей, що обов’язкові для всіх людей у своїх загальноважливих вимогах щодо піднесення 
людської натури домаганнями вищого шару – духовності. При цьому жодна культура не є і не може 
бути цілковитим витвором лише однієї національної спільноти. Адже існують спільні “культурні 
кола” і, до того ж, кожна нація обирає певні компоненти культури з даного кола і якоюсь мірою її 
перетворює. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед прогресивними політичними 
силами країни постає завдання консолідації нації з метою реалізації політичних, економічних і 
соціальних реформ. Цей процес неможливий без відродження і формування духовності нації, 
національної свідомості і самосвідомості. Йдеться про завдання стимулювання національного 
відродження, оновлення в усіх його аспектах, консолідації української нації, становлення народу 
України як соціуму, включення держави в загальноцивілізаційний процес. Розв’язання цих питань 
дасть змогу подолати відчуження людей як представників різних етносів, уникнути міжетнічних 
сутичок і конфліктів, оскільки національної злагоди можна досягти лише міцними й конкретними 
гарантіями національної рівноваги. 

В історичному процесі самоствердження нації, через зв’язок часів, зберігається певний 
варіант поведінки, що реалізується на спільній мовній культурній та морально-етичній основі. 
Етнічна структурованість людства породжує відповідно структурованість культури, і навпаки, 
культурна цілісність етносів підтримує їх збереження як культурних одиниць антропосфери. Це 
дає народові можливість зберегти самобутність у всіх історичних перипетіях, пронести через 
“малі Апокаліпсиси” історії самосвідомість як єдину обов’язкову ознаку етносу. На рівні 
філософської рефлексії це можна визначити як “душу народу”. 

Спроби пізнати національні відмінності мають дуже давню історію. Відомо, що народи з 
давніх часів спілкувалися між собою, намагалися зрозуміти один одного, помічали якісь 
характерні риси своїх сусідів, давали їм ту чи іншу характеристику. На основі порівняння своєї 
групи з іншими етнічними спільнотами формується етнічна ідентичність. Це усвідомлення себе 
представником певного етносу, відчуття людиною своєї тотожності з однією етнічною 
спільнотою та відокремлення від інших. Етнічна ідентичність помітніше виявляється в тих 
людей, які живуть в культурному середовищі, що значно відрізняється від власного. Важливу 
роль відіграє те, до якої групи − етнічної більшості чи меншості − належить людина. Адже 
уявлення про етнічну групу швидше та гостріше формується у представників етнічної 
меншості, які часто мають занижену самооцінку, хворобливе самолюбство та відчуття 
дискримінації. Однією із характеристик наслідків комплексу меншовартості вважається 
підсвідома настанова до ворожості, що виступає за одночасного зміцнення зовнішніх 
чужонаціональних сил, які такій настанові не дозволяють виявитися, відсуваючи її у підсвідоме 
[10;158].  

На ступінь їх культурно-психологічної дистанції впливають такі чинники, як наявність чи 
відсутність конфліктів, війн, геноциду та історія взаємовідносин між двома народами; ступінь 
знайомства з особливостями культури країни, перебування та компетентності в чужій мові; рівність 
чи нерівність статусів та наявність чи відсутність загальних цілей при міжкультурних контактах; 
особливості різної культури. Тому головною визначальною рисою етнічної меншини є, насамперед, 
прагнення до збереження і розвитку етнокультурної ідентичності, що не обов’язково ставиться в 
залежність від адміністративно-територіальної цілісності. Результати вивчення процесу 
пристосування до нового культурного середовища свідчать, що далеко не завжди людина легко й 
швидко адаптується, навпаки, існує велика ймовірність наявності патологічних феноменів. Тому 
сприйняття своєї етнічної групи порівняно з іншими супроводжується свідомою та несвідомою 
перевагою власної, що знаходить прояв у феномені етноцентризму. Останній розглядається як 
притаманна людям властивість сприймати та оцінювати життєві явища крізь призму традицій та 
цінностей власної етнічної групи, що виступає як певний еталон. Тому, щоб зрозуміти характер 
того чи іншого народу, важливо перш за все знати його історію, суспільний лад, культуру.  

Останнім часом для позначення спільних глибинних емоційно-свідомих феноменів 
представників певного етносу частіше вживають термін “менталітет”. Менталітет – поняття 
сучасної антропології, соціальної психології та історіографії, яке означає спосіб мислення, навіть 
склад розуму суспільства загалом, його верств чи окремих груп [6;362]. Слід відзначити, що 
поняття “менталітет” досить часто ототожнюють з поняттям “національний характер”. Проте під 
національним характером розуміють ті чи інші психологічні особливості, які відрізняють один 
народ від іншого.  

Про складність чіткої фіксації змісту поняття “менталітет” свідчить той факт, що існують 
десятки трактувань цього терміна. Таке розмаїття підходів і тлумачень менталітету свідчить як про 
складність самого феномену, так і недостатню розробку зазначеної проблеми. Незважаючи на 
різноманітні інтерпретації, більшість авторів [1,2,5,6,10] схиляється до трьох вихідних точок 
тлумачення терміна “менталітет”: по-перше, менталітет справді характеризує глибинні феномени 
людської психіки (індивідів і етносів), які визначають характер і спосіб його сприйняття, 
осмислення (інтерпретації) і практичного відношення до природи, соціуму і самого себе; по-друге, 
менталітет не вичерпується сферою свідомості, до нього входять і несвідомі, нераціональні 
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феномени людської (індивідуальної та колективної) психіки, які для більшості представників 
етносу назавжди залишаються неусвідомленими; по-третє, менталітет є явищем, котре виникає як 
феномен життєдіяльності етносів і характеризує власне етнічні утворення загалом і окремих 
представників етносу. Менталітет − це образ світу, закладений культурою у свідомість людей того 
чи іншого суспільства, це спрямованість, наявність негативних думок та ціннісних орієнтацій, 
автоматизм та навички свідомості. Тобто, якщо синтезувати більшість із визначень менталітету, то 
отримаємо (але знову ж умовно) таку інтерпретацію поняття: менталітет − соціопсихологічний 
феномен, котрий характеризує етнічні спільноти і окремих представників етносу і визначає способи 
сприйняття та інтерпретації певною етнічною групою довкілля, а також способи і форми 
теоретичного і практичного відношення до природного і соціального середовища. Вивчаючи 
ментальність особистості та суспільства, маються на увазі системи,  пов’язані з індивідуальною та 
колективною свідомістю, що поєднують в собі логічне з інтуїтивним, раціональне з ірраціональним, 
а подекуди навіть містичним. І, разом з тим, звернення уваги до менталітету вельми продуктивне в 
пізнавальному аспекті.  

Відмінності менталітету різних народів виявляються в тому, наскільки вони сприймають та 
усвідомлюють такі явища, як образ соціального цілого та оцінка соціальної структури; уявлення 
про право та звичаї; ставлення до праці, власності, багатства, бідності; розуміння місця людини в 
структурі світобудови; трактування простору та часу; образ природи та засоби впливу на неї; 
уявлення про світ земний та трансцендентний, їхній зв’язок. Духовний світ – це своєрідний 
висновок, результат духовної діяльності людини; менталітет  як стійка основа існування людини 
являє собою активний фактор людської життєдіяльності. По-перше, він сприяє ініціюванню певних 
дій, а отже, і певних цінностей, перевазі тієї чи іншої культури, напрямам думок та почуттів. По-
друге, відіграє роль бар’єра, який відштовхує все те, що людині є чужим (стандарти, поведінка, 
ідеї), що є для неї неприйнятним.  

Буттєві реалії, в антроподемотичному плані, субстантивуються в досвіді людської 
життєдіяльності, що поєднує в собі як природно-територіальні, так і соціокультурні чинники. Із 
цього погляду етнічну культуру можна визначити як специфічну парадигму життєтворення, яка, 
акумулюючи у матеріальних та духовних цінностях певні знання в знакових системах, значення, 
творчі здібності та уміння народу, є особливим щодо інших, способом буття певного етносу. У 
методологічному плані це означає визнання способу буття народу субстанціональною реальністю 
відносно характеристик соціуму. Тому культура як спосіб етнічного буття має подієвий, 
фактологічний зміст і його внутрішню форму − життєвий досвід народу, який може для наступності 
поколінь і окремої людини набувати рис як об’єктивної реальності − звичаї, обряди, стереотипи 
тощо, так і суб’єктивної – того чи іншого ставлення до них з боку членів даної спільноти.  

Світосприймання залежить не лише від своєрідності відчуття, а й від характеру світу. Вибір 
світосприймальної настанови частково зумовлений особливостями географічного середовища. 
Територія кожного народу має свої природні особливості і повною мірою впливає на формування 
ментальності. Тому географічний простір в нашому дослідженні розглядається не лише як 
особливість рельєфу, клімату, рослинного та тваринного світу, а і як специфічний культурний 
простір, адже географічно визначена територія нації розташована не у вакуумі, а в оточенні інших 
етносів, інокультур. Важливість географічного простору нації у вузькому сенсі полягає в тому, що 
саме він найбільше (серед зовнішніх факторів) впливає на внутрішню диференціацію культури, її 
ціннісні орієнтири тощо. Геополітична “межовість” українського, нічим не захищеного, а водночас 
надзвичайно багатого простору зумовлювала те, що Україна нерідко опинялася в лабетах 
завойовницького Заходу або Сходу, що непомірно збільшувало тиск “межових ситуацій”. 
Світоглядна настанова людини українського степу – це радше ентузіастична настанова. Побіч неї 
супроти степу можлива інколи, згідно із помірністю степового світовідчування, й нігілістична 
настанова радикального заперечення будь-якої цінності й прагнень. Якщо не протидіють інші 
чинники, степове середовище може створювати сприятливі умови для виникнення геометрично-
механічних проявів у світоглядних справах [12;152]. Степовий простір півдня України протягом 
тривалого хронологічного періоду відігравав роль просторового чи міграційного коридору, який 
заселявся тими чи іншими народами. Ці чинники мали подвійний вплив на формування 
особливостей менталітету етносів, а згодом і націй: прямий (безпосередній) і опосередкований. По-
перше, вони самі детермінували появу тих чи інших ментальних рис певної спільності, по-друге, 
саме ці чинники визначили тип господарської діяльності, соціальної структури, політичного 
устрою, які у свою чергу також мали значний вплив на формування і функціонування менталітету 
етносів. Світовідчуття народів Запорізького Приазов'я органічно увійшло у ментальність їхніх 
нащадків. Національні образи світу (часто підсвідомі), стереотипи поведінки, психічні реакції або 
оцінювання певних подій чи осіб завжди є відображенням етнічної ментальності. Культурологічний 
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аналіз етнонаціональних процесів − це раціональність якісного бачення дійсності, аксіологічне 
ставлення до діяльнісного перебування людини у світі на підставі універсальних вимірів людського 
життя на противагу тій інтелектуальній парадигмі, яка утверджує кількісні, обчислювальні, 
калькульовані характеристики людського ставлення до навколишнього світу. Етнічність у цьому 
плані є не якимось окремим етапом розвитку культурних спільнот або певним історичним їх 
різновидом, а якісною своєрідністю культури, яка більшою або меншою мірою властива всім 
історичним спільностям людей. Саме тому актуальна необхідність політичної єдності в розбудові 
молодої держави поширюється на сферу духовного життя і, зокрема, на прояви етнічної специфіки 
в культурі і психології [6; 119]. Тому цінності культури є діалектичною єдністю національного та 
загальнолюдського, що неможлива без цінностей конкретної національної культури і 
загальнонаціональних цінностей, вироблених людством.  

Від початку заселення Запоріжжя до наших днів між представниками різних народів 
відбувається встановлення контактів: переселенці, мігранти зустрічаються з новою культурою, з 
труднощами міжнаціонального спілкування та взаємодії, ставленням до сусідів, прийняттям чи 
неприйняттям іншого етносу. Ні для кого не є таємницею те, що міжетнічні стосунки переважно 
визначаються повсякденною свідомістю людей, суспільною атмосферою та настроями. Нас, перш 
за все, зацікавили психологічні настанови мешканців Запорізького Приазов’я різних 
національностей відносно наявності спільних рис в характерах українців та представників інших 
національностей, з якими їх пов’язує спільна історія. Очевидно, для того, щоб зрозуміти життя, 
поведінку, тип мислення та культуру цих людей − представників різних етнічних спільнот – 
важливо спробувати дослідити притаманні їм уявлення та цінності. І важливу роль тут відіграє 
міжетнічне спілкування. У яких би формах не відбувалося спілкування, його мета − досягнення 
згоди між діючими суб’єктами завдяки вільним спільним зусиллям при збереженні неповторної 
індивідуальності кожного. Якщо менталітет етносу є роз’єднуючим фактором, відбиваючи 
внутрішній, самобутній світ, то менталітет нації є чинником об’єднавчим, таким, що дає 
можливість відчути свою причетність до тієї чи іншої спільності людей, певної нації. Менталітет 
формується на підставі уявлень етноспільнот про “своє” і “чуже”. У цьому процесі виробляється 
толерантність культури міжетнічних стосунків, що є, у свою чергу, основою існування нації в 
умовах полікультурності сучасної цивілізації. Найпоширенішими елементами самоідентифікації 
майже кожного етносу в Україні є, передусім, мова і народні звичаї, обряди. Проте в одних 
(українців, росіян, молдаван, румун, угорців, гагаузів) переважає самооцінка стосовно мови, а в 
інших (білорусів, поляків, болгар, греків, караїмів) − щодо духовних елементів традиційно-
побутової культури. Взагалі ж визначальною рисою сучасної етносвідомості в Україні є відчутна 
актуалізація історичної пам’яті. Ментальні стереотипи, що передаються від покоління до 
покоління, не залишаються незмінними, вони постійно підлягають корекції протягом збагачення 
досвіду життєдіяльності етносу в навколишньому середовищі, у результаті змін самого середовища. 
Для того, шоб ментальність змінилася, потрібні настільки сильні подразники, під дією яких не 
витримала б сталість існуючої етносистеми [64; 103]. Серед регуляторів соціотипів поведінки 
велику роль відіграють моральні норми. Слід враховувати, що моральні норми співжиття, 
стереотипи поведінки та діяльності одного етносу інтровертні щодо подібних утворень іншого. Так, 
заперечення етнічних стереотипів відносно “чужих” ґрунтуються на традиційних цінностях своєї 
культури.  

Аналіз дослідження також засвідчив, що різні типи ментальності не були відокремлені один від 
одного стіною, а перебували в системі взаємовідносин та взаємовпливів з огляду на культурні, 
історичні, родинні та географічні чинники. Зміна культурно-історичних ситуацій, яка відбувається 
в просторово-часових межах, досить часто призводить до зміни рис національного характеру. 
Відмежувавшися за тих чи інших обставин від основного етнічного масиву, досліджувані групи 
опинилися в іноетнічному середовищі. Це створило можливість формування в них спільних з 
основним етносом традицій в нових обставинах. Етнічний менталітет таких груп має начебто 
дуалістичний характер. Наслідком цього є те, що локальне за відповідних умов перейшло в 
загальнолюдське і навпаки. Це відобразилося, з одного боку, у збереженні до нашого часу 
приналежності нащадків до своєї етнічної групи, а з іншого − в тенденції до розширення та 
збагачення традицій, характерних для інших етносів, що виявляються в загальнолюдських 
цінностях. Проведене дослідження дало змогу також підтвердити закономірність, що при всіх 
суперечках відносно сутності менталітету зрозуміло одне: по-перше, він існує, більше за те, є 
основою національного самоусвідомлення, оскільки це соціально-психологічна самоорганізація 
представників певної культурної традиції, що характеризується єдністю їхніх настанов, 
переживань, думок, почуттів і виявляється в тотожності світосприйняття і світобачення, а тому й 
визначає той рівень суспільної свідомості, на якому думки не відділені від емоцій, почуття від 
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вольових дій, вчинки від загального поступу, життєактивності; по-друге, не успадковується 
повністю від пращурів, а набувається у процесі виховання; по-третє, значний вияв знаходить в 
колективних діях, особливо у процесі міжетнічної взаємодії, і, по-четверте, не кожна людина, що 
належить до того чи іншого народу, може вважатися носієм типового національного характеру. 

Отже, менталітет програмує поведінку нації як єдиного суспільного цілого, завдяки чому ми 
можемо визначити своєрідність ментальності тієї чи іншої нації. Менталітет акумулює в собі 
всі риси, набуті в історичному розвиткові, шифрує їх генетично, передаючи від одного 
покоління до іншого та зберігаючи основні ментальні риси протягом свого існування. Ми 
також дійшли висновку, що менталітет як явище систематизоване і системоутворююче має на 
сучасному етапі надетнічний характер. Незважаючи на те, що етнічність справді має міцне 
коріння, створюючи такі явища, як етнічні меншини, все ж таки для соціально-філософського 
осмислення життєдіяльності суспільства і шляхів його розвитку необхідним є дослідження 
менталітету нації. Етнічні розмаїття становлять собою необхідний спосіб існування людства, і 
тому етнічні відмінності є не механічними, а органічними, оскільки без них неможливе злиття 
тіла Людства з тілом Природи. Ментальність − діяльнісний феномен. Тому формування уявлень 
про менталітет – процес, що повинен перебувати у полі зору суспільства, не байдужого до 
свого майбутнього.  
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ЕТНОПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

С.С.Ізбаш 
У статті зосереджено увагу на етнопедагогічних традиціях у спілкуванні. На підставі досвіду 
організації практичних занять в рамках курсу “Основи педагогічної майстерності” автор пропонує 
новий підхід до підготовки майбутніх вчителів. Він полягає у створенні на практичному занятті 
атмосфери міжособистісної взаємодії, яка сприяє цілеспрямованому розвитку комунікативних 
вмінь та навичок на підставі набутих студентами етнопедагогічних знань.  

The article deals with the problem of the ethnopedagogical traditions in the intercourse. On the basis of 
experience in practical lessons organization in the course 'The foundation of the pedagogical skill' the author 
proposes a new approach to the training of the future teachers. It is in the creation the atmosphere of the 
interrelations between the personalities at the practical lesson. This atmosphere assists to the determined 
development of the communicative abilities and habits on the basis of ethnopedagogical knowledge gained 
by the students. 
 
Третє тисячоліття вимагає кардинальних змін у підготовці фахівців у галузі освіти. Тому 

дидактичними проблемами сьогодення є опанування основ наук не тільки з обов′язкових (базових) 
навчальних дисциплін, а й засвоєння методів міжособистісного спілкування, формування 
комунікативної культури, ерудиції, удосконалення професійно-педагогічної майстерності 
майбутніх педагогів. 

Шукаючи шляхи поліпшення професійної підготовки майбутніх вчителів, як цього вимагає 
перебудова вищої школи та становлення української національної школи, слід активніше 
використовувати кращі досягнення народної педагогіки у педагогічному процесі. Народна 
педагогіка – невичерпне джерело навчально-виховної мудрості, народних знань і досвіду. Вона 
об′єднує такі важливі компоненти, як дитинознавство, родинознавство, сімейне виховання. Всі ці 
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компоненти практичного людинознавства мають свій вияв саме у спілкуванні. В основі мовлення 
українського народу лежать такі загальнолюдські норми та морально-етичні цінності, як 
доброзичливість, любов, лагідність, привітність, шанобливість. В етнопедагогіці слово відносять до 
засобів вираження пошани, підтримки, надання людині доброго імені, застереження. Навчити 
користуватися словом – то велика мудрість, на що й спрямовуються засоби етнопедагогіки. 
Володіння словом означає розуміння глобальності зв’язків з проблемами життя. Воно дає 
можливість суб’єктові навчання формувати у своїй свідомості цілісну картину світобачення, 
розвивати самостійність мислення. 

Етнопедагогічна діяльність – це творчість, завдяки якій індивід нагромаджує певні морально-
етичні цінності. Суть самовдосконалення індивіда з точки зору етнопедагогіки виходить з 
традиційного зразка (через слово, спілкування, традиційне дійство, побутову дію, тощо) і 
спрямовується на його втілення. Етнопедагогічна дія не тільки веде до вдосконалення, а й породжує 
досконалість. 

Виходячи з аналізу зазначеного вище, можна твердити, що етнопедагогіка повинна лягти в 
основу нової концепції національного виховання. У цій концепції мають бути розглянуті шляхи 
активізації як пізнавальних здібностей майбутніх вчителів, так і підвищення загальної культури 
спілкування. Засоби етнопедагогіки виконують функцію єдності і взаємодії виховання та навчання 
зі стимулюванням розвитку всіх професійно-педагогічних здібностей за допомогою таких 
чинників, як сприймання, мотиваційна діяльність, усвідомлення через поєднання нового і старого в 
народних традиціях і обрядах, відтворення через неодноразове повторення обрядової діяльності за 
взірцем, творча діяльність через наукову дію та рольові дійства. 

На нашу думку, нині є негайна потреба впровадження етнопедагогіки в систему освіти. Маючи 
на меті вивчення багатства народної педагогіки як скарбниці житейських мудростей та розвиток у 
майбутніх вчителів комунікативних вмінь та навичок, ми запропонували ввести в курс “Основи 
педагогічної майстерності” окрему тему “Народна педагогіка як засіб формування комунікативної 
культури особистості педагога”, у рамках якої намагалися вирішити такі завдання:  

–   пізнання студентами багатства народної педагогіки та традицій, звичаїв, обрядів, морально-
етичних ідеалів; 

–      визначення питання народності у вихованні в історії педагогічної думки України; 
– формування поглядів, переконань, ідеалів у найтіснішій єдності з вихованням у студентів 

комунікативної культури міжособистісного спілкування; 
– розкриття значення методів та форм організації виховного процесу в народній педагогіці; 
– розвиток вміння оперувати набутими етнопедагогічними знаннями при виконанні творчих 

вправ; 
– формування потреби швидко і точно знаходити адекватні засоби, що відповідають як творчій 

індивідуальності студента-педагога, так і ситуації спілкування; 
– розвиток потреби у спілкуванні, соціальної спорідненості та альтруїстичних емоцій, що 

становлять комунікативну культуру вчителя. 
На підставі набутих знань з народознавчого матеріалу студенти включаються у процес 

емоційного і ділового контакту, тобто у педагогічну взаємодію. У нашому випадку народна 
педагогіка виступає як засіб розвитку комунікативних умінь майбутнього вчителя. 

У межах вивчення згаданої вище теми була апробована нетрадиційна педагогічна технологія 
актуалізації опорного лекційного матеріалу. Студентам пропонували виконати такі завдання: 
замість крапок дописати необхідні слова у педагогічному судженні; вибрати одну вірну відповідь 
на запитання; скласти схему, яка відтворює специфічні особливості народної педагогіки або 
демонструє форми, методи, виховання в народній педагогіці. Такі форми контролю сприяють 
швидкому відтворенню знань з народознавчого матеріалу та заощаджують час на виконання вправ 
творчого характеру. 

Особлива увага на практичному занятті приділялась добору тренінгових вправ, які б сприяли 
максимальному розвитку у майбутніх учителів комунікативних вмінь та навичок на підставі 
набутих етнопедагогічних знань. Серед запропонованих вправ слід відзначити найбільш ефективні: 

1. Аналіз педагогічного змісту вислову одного з видатних педагогів, що стосується 
особливостей виховання у народній педагогіці. 

2. Підбір зразків народної творчості та розвиток уміння прокоментувати прислів′я або 
приказку, розкривши їх педагогічне значення. 

3. Складання групою студентів свого варіанту відомої української народної казки за 
обмежений термін часу. 

4. Мікровикладання. Вибір найбільш ефективного комунікативного впливу на дітей в умовній 
ситуації.  
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5. Проведення вікторини “Ерудит”. Підгрупи студентів змагаються, відповідаючи на 
запитання викладача. Запитання стосуються знань з історії України. 

6. Визначення виховного потенціалу одного з обрядів, свята або традиції. 
7. Проведення зі студентами бесіди на тему, як підготувати подорож школярів на виставку 

або зустріч з народним майстром. 
Кінцевим результатом проведеної роботи є розвиток системи комунікативних умінь та навичок, 

які включають: 1)уміння адекватно орієнтуватись під час спілкування; 2)грамотно будувати свою 
мову; 3)знаходити доцільні засоби передачі інформації; 4)постійно відчувати та підтримувати 
зворотній зв′язок.  

Отже, шляхом живого та безпосереднього спілкування студентів одного з одним здійснюється 
найголовніше у педагогічній діяльності – вплив особистості на особистість. У зв′язку з цим 
комунікативні здібності та вміння майбутніх педагогів набувають ролі професійно значущих. 

Запропонована технологія проведення практичного заняття в рамках курсу “Основи 
педагогічної майстерності” демонструє приклад того, як можна ефективно розвивати комунікативні 
здібності майбутнього вчителя, спираючись на досвід народної педагогіки. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ 
О.М.Левада,О.А.Леушина, А.Л.Маценко, В.М.Кандрашова 

У статті розглянуті соціальні аспекти формування та функціонування ринку праці сільської 
місцевості на прикладі Запорізької області, а також шляхи його удосконалення. 

The article gives the results of all-round area organization structure analysis, analyses labor market 
developing tendencies of Zaporozhye region rural territories and offers basic directions and measures aimed 
at increasing level of employment in perspective. 
 
Оздоровлення соціально-економічної та демографічної ситуації на селі і формування 

стабільного і ефективного ринку праці у сільській місцевості є однією з найбільш важливих та 
невідкладних проблем розвитку Української держави. Саме для сільської місцевості характерні 
депопуляція і старіння населення, суттєві зміни в структурі зайнятості, порушення основних 
співвідношень у формуванні та реалізації трудової активності, падіння продуктивності аграрної 
праці та зниження рівня життя сільського населення. Похилий вік і низький професійний рівень 
зайнятих у сільськогосподарському виробництві вже сьогодні стають гальмом на шляху 
реформування агропромислового комплексу в цілому. Тому перед наукою та практикою стоїть 
важливе завдання створення такого соціально-економічного середовища, яке стимулювало б 
впровадження в практику комплексної стратегії формування зайнятості сільського населення та 
соціально-економічного розвитку села. 

У цьому відношенні значні теоретико-методологічні можливості має суспільна географія. Ринок 
праці має чітку суспільно-географічну сутність. На його формування та розвиток значно впливають 
суспільно-географічні чинники: система розселення, геодемографічна ситуація, історико-
географічні особливості регіонів, спеціалізація та концентрація виробництва, рівень соціально-
економічного розвитку та особливості територіальної організації суспільно-географічного розвитку 
в цілому. Слід сказати, що суспільна географія накопичила чималий досвід дослідження проблем 
народонаселення, розселення і трудових ресурсів. 

Разом з тим проблеми сучасного ринку праці сільської місцевості вивчені недостатньо. Ще 
більшою мірою це стосується зайнятості та формування ринку робочої сили у сільському 
господарстві регіонів.  

Ринок праці в сільській місцевості адміністративної області є складовою частиною ринку 
праці країни. Він розуміється як сукупність соціально-економічних відносин, що мають 
специфічні територіальні особливості, за допомогою яких здійснюється формування попиту і 
пропозиції на робочу силу в межах сільської місцевості регіону. Саме робоча сила як 
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сукупність фізичних та духовних якостей, якими володіє та користується у процесі праці 
людина, є товаром на ринку праці [3]. 

Особливості робочої сили як товару на ринку праці визначають його суспільно-географічну 
сутність. Вона означає, що єдиного ринку праці практично не існує. Він диференціюється за 
професіями, галузями, регіонами. Трудові ресурси можуть переміщуватися територіально, 
змінювати заняття. Суспільно-географічну сутність ринку праці визначає також специфіка 
чинників, які впливають на пропозицію та попит робочої сили, це – територіальні (системи 
розселення, функціональні типи населених пунктів, територіальний поділ праці), 
геодемографічні, соціально-економічні, психологічні. 

Основоположні цілі функціонування ринку праці, в т.ч. і в сільській місцевості – це 
забезпечення раціонального використання трудових ресурсів у галузевому та територіальному 
аспектах, юридичного обґрунтування трудових відносин, суспільного визнання унікальної 
цінності людської праці, рівності сторін у виробничих відносинах. Для досягнення поставлених 
цілей ринок уособлює наступні основні функції: суспільний поділ праці, інформаційну, 
посередницьку, ціноутворюючу, регулюючу [2, 3]. 

Згідно з методологічними основами системно-структурного аналізу, ринок праці доцільно 
структуризувати за територіальною, галузевою, професійною, соціальною, організаційно-
управлінськими структурами. До структурних ознак класифікації ринків належать: кількісне 
співвідношення покупців і продавців товару, “робоча сила”, умови конкуренції, рівень 
демографічного навантаження, зайнятості та безробіття на тій чи іншій території. Таким чином, 
спільними рисами для галузевих та територіальних ринків праці є ідентичність товару, суб′єкти 
та об′єкти ринку, цілі та функції, ринкова інфраструктура, засоби державного регулювання та 
місцевого самоуправління. Ці висновки стосуються змісту ринку праці аграрної сфери та 
сільської місцевості. Разом з тим, цей ринок має певні особливості внаслідок дії особливостей 
аграрних відносин, провідну роль АПК в економіці, значну питому вагу сільських жителів та 
сільського способу життя [5]. 

Відзначимо, що за кількістю зайнятих ринок праці у сільському господарстві в останні роки 
поділяє перше місце з ринком праці у промисловості (22.0% всіх зайнятих). Разом з тим 
продуктивність праці є дуже низькою. Внаслідок слабкого розвитку демократичного 
самоврядування у КСП та радгоспах, фермерства, відсутності альтернативи робочих місць в 
них селяни на практиці залишаються найбільш безправними та дискримінованими стосовно 
права на працю. Рівень заробітної платні на селі є нижчим за рівень оплати міським жителям, 
що знижує мотивацію праці, призводить до розвитку дрібних неспеціалізованих, отже 
низькопродуктивних, особистих підсобних господарств. 

Крім цього, ринок праці у сільській місцевості має найменш розвинуту інфраструктуру 
(центри зайнятості, біржі праці, центри підготовки та перепідготовки кадрів, інформаційно-
рекламні організації, соціально-благодійні фундації). Це утруднює реальну оцінку становища 
на ринку праці у сільській місцевості, використання методик кількісного аналізу. 

На нашу думку, методика суспільно-географічного дослідження ринку праці у сільській 
місцевості регіону, це, по-перше – вивчення головних чинників формування ринку 
(демографічної ситуації та територіальної організації систем розселення), соціально-
економічної бази сільських поселень, соціально-екологічної ситуації на селі; по-друге – оцінка 
рівня та якості життя сільських жителів, умов їх праці; по-третє – системно-структурний аналіз 
власне ринку праці (попит і пропозиція на робочу силу, рівень зайнятості і безробіття, галузева 
структура і територіальна організація трудових ресурсів) і, нарешті, прогноз та обґрунтування 
розвитку ринку праці у сільській місцевості регіону на перспективу [6]. 

При оцінці якості працездатного населення необхідно враховувати принаймні три групи 
ознак – виконувану роботу; професію, освіту; загальну кількість зайнятих та незайнятих. 
Важливе значення має вивчення соціально негативного явища на ринку праці – безробіття. 
Насамперед доцільно визначити його структуру та обсяги видів: фрикційного, структурного, 
циклічного. Але точного виміру безробіття на практиці досягти дуже важко.  

Значна увага у методиці дослідження ринку праці в сільській місцевості повинна 
приділятися методам його регулювання. Вони дозволяють зняти соціальну напругу у 
суспільстві, забезпечують раціональне використання трудових ресурсів, позитивно впливають 
на соціально-економічний регіональний розвиток [3].  

На формування ринку праці в сільській місцевості Запорізької області найбільше впливають: 
демографічна ситуація, міграційний рух населення, система розселення, інфраструктура сільської 
місцевості, соціально-економічні та екологічні умови праці в сільському господарстві. 
Функціональну залежність між формуванням ринку праці та перерахованими факторами можна 
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відобразити таким чином. Найбільший вплив на формування ринку праці справляють демографічна 
ситуація, міграційний рух населення, сільська система розселення; інші фактори меншою мірою 
впливають на процес формування ринку праці. Зменшення за останні роки природного руху 
населення приводить до зменшення населення. Це негативно відбивається на забезпеченні 
трудовими ресурсами насамперед сільського господарства. У статево-віковій структурі протягом 
багаторічного періоду переважають жінки (54.0% населення). Така особливість є суттєвим 
фактором формування ринку праці. 

Особливо негативним чинником відтворення трудових ресурсів у сільській місцевості 
Запорізької області є перевищення смертності над народжуваністю практично у 2 рази. 
Показники дитячої смертності досягають 14-15 чол. на 1000 народжених. При цьому більш 
сприятлива демовідтворювальна ситуація характерна для Веселівського, Розівського, 
Якимівського, Токмацького, Великобілозірського районів. Найбільше скорочення населення 
(13.2 – 17.5 чол./1000 чол.) характерна для Бердянського, Оріхівського, Новомиколаївського, 
Михайлівського районів. Від′ємний природний приріст обсягом – 9.2 – 12.7 чол./1000 чол. 
Характерний для найбільш численних груп районів – Гуляйпільського, Кам′янсько-
Дніпровського, Мелітопольського, Пологівського, Приазовського, Чернігівського, 
Приморського, Куйбишевського, Запорізького, Вільнянського, Василівського. По-перше, 
визначені закономірності є важливими при прогнозуванні розвитку ринку праці. По-друге, вони 
вказують на пріоритетність застосування засобів демографічної політики (стимулювання 
народжуваності, матеріальна допомога багатодітним сім′ям, одиноким матерям) в районах, де 
спостерігається найбільший рівень депопуляції. 

Інший негативний демографічний чинник впливу на ринок праці в сільській місцевості – 
старіння населення. Кількість жителів у віці, старшому від працездатного, дорівнює 20.0% всіх 
жителів. Це свідчить про значне демографічне навантаження на працюючих. 

Відзначимо, що така демографічна ситуація характерна для всіх національностей, які 
проживають в області. Виняток становлять лише болгарське та татарське населення, ареали 
проживання якого зосереджені у приазовських районах. Оскільки чекати зміни тенденцій 
демографічного розвитку сільської місцевості Запорізької області навряд чи доцільно, 
необхідно проводити радикальні заходи з пропагуванню та заохоченню переселення молоді з 
трудонадлишкових західних регіонів країни, міських поселень області, українців, які 
проживають в регіонах та країнах СНД з воєнними та міжнаціональними конфліктами і 
бажають повернутися на Батьківщину. 

Ринок праці в сільській місцевості Запорізької області характеризується певною 
територіальною та галузевою структурою. У сільському господарстві регіону працює 15.3% 
всіх зайнятих у галузях суспільного виробництва жителів. В межах районів ринку праці рівень 
зайнятості не відповідає реальним доходам сільського населення, спостерігаються помітні 
відмінності показників рівня безробіття та оплати праці.  

Перспективи покращення ситуації на ринку праці в сільській місцевості Запорізької області 
повинні базуватися на поєднанні заходів державного, регіонального та місцевого рівнів в єдину 
систему регулювання ринку. Однією з важливих умов управління та регулювання ринку праці 
суспільно-географічними методами є його структуризація в територіальному, галузевому, віковому, 
освітньому, професійному та соціальному структурних зрізах. Програма забезпечення зайнятості 
має бути широкомасштабною і включати вирішення певного комплексу проблем, пов′язаних з 
розвитком сільської місцевості. Насамперед це такі підпрограми: розвитку на селі інфраструктури 
соціально-комунального призначення; економічної допомоги розвитку приватної власності; 
житлового будівництва; розвитку сільського господарства і раціонального природокористування в 
сільській місцевості. Важливими каналами фінансування цих програм мають бути: бюджетне 
фінансування (у всіх розвинутих країнах світу сільське господарство є дотаційним); інвестиції 
підприємств (надходження з прибутку, від приватизації, із спеціально створюваних фондів); кошти 
громадських організацій, приватних осіб, селянських спілок (общин). Крім прямої фінансової 
підтримки, важливе значення має підтримка вітчизняного виробника на споживчому ринку; 
заборона ввозу неякісних закордонних продовольчих товарів за демпінговими цінами; забезпечення 
сприятливого інвестиційного середовища для закордонних інвесторів. Це буде сприяти розвитку 
агропромислового виробництва і, отже, створенню додаткових робочих місць. 

У системі регулювання ринку праці важливе значення має соціальний захист. Він мусить 
здійснюватися  відповідності до структури безробітних або частково чи тимчасово непрацюючих. 
Насамперед це допомога жінкам, непрацюючій молоді, інвалідам, особам, які відбули покарання. 

Державними органами управління та центрами зайнятості вже проводяться такі важливі заходи 
регулювання ринку праці у сільській місцевості, як: працевлаштування громадян на основі 
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використання резервів та перерозподілу робочих місць; організація громадських робіт; професійна 
підготовка та перепідготовка кадрів  відповідності до попиту на робочу силу.  

Всебічне дослідження ринку праці у сільській місцевості Запорізької області, тенденцій 
розвитку безробіття та інших негативних соціальних явищ дали змогу здійснити суспільно-
географічне обґрунтування головних напрямів підвищення рівня зайнятості та стабілізації ринку 
аграрної праці. Серед них виділяються насамперед три групи напрямів за функціональними й 
територіальними ознаками – загальнодержавного, обласного і районого значення. 

 
До першої групи належать: 
• політика соціального захисту населення на основі принципів, положень та концепцій 

Міжнародної організації праці, які визнані в Україні, нормативних та законодавчих актів 
Української держави, Конституції України; 

• адаптація пропозиції робочої сили до попиту на неї у кількісному та якісному відношеннях за 
допомогою державного регулювання: підготовка та перепідготовка кадрів, створення нових 
робочих місць, сприятлива податкова та кредитна політика для підприємств, які їх надають (активні 
форми соціальної політики); 

• грошові виплати та компенсації найменш соціально захищеним верствам населення (пасивні 
форми соціальної політики). 

При цьому обов’язковою умовою здійснення названих загальнодержавних заходів є їх 
територіальна диференціація та галузева й соціальна структуризація  відповідності до 
територіальних галузевих, статево-вікових, освітньо-професійних особливостей ринку праці 
сільської місцевості Запорізької області, особливо рівнів зайнятості фіксованого та прихованого 
безробіття. 

Запорізька обласна програма регулювання ринку праці на селі включає заходи, які враховують 
демографічну ситуацію на селі, старіння населення; забезпеченість сільських жителів об’єктами 
соціальної та виробничої інфраструктури, рівень матеріального забезпечення селян у цілому, 
роздержавлення, приватизацію, розвиток різних форм власності та організації виробництва, рівень 
зайнятості та безробіття. 

Загальними заходами для області є підвищення рівня інженерно-комунікаційного облаштування 
села (нині він у 8-10 разів нижчий порівняно з міським), збільшення обсягу соціально-побутових 
послуг, розвиток сільської рекреації та екологічний захист села, підвищення загальної культури 
сільського життя, у тому числі відродження прогресивних національних традицій, звичаїв, свят 
тощо. Джерелами фінансування цих заходів є: 

• впровадження податкових пільг для сільськогосподарських виробників; 
• усунення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію; 
• постійна цілеспрямована фінансова підтримка розвитку сільської місцевості державою; 
• приватні пожертвування та кошти громадських фундацій соціально-економічного 

спрямування. 
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ШКІЛЬНИЦТВО В  ТАБОРАХ ПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ 
ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ У ЄВРОПІ (1914-1923 РР.) 

І.В.Срібняк 
Розглядається моральна пiдготовка загалу полонених українцiв (1914-1923рр.) до участi у 
національно-визвольнiй боротьбi, пiдвищення їхнього загальнокультурного рiвня шляхом навчання 
грамоти та поширення вiдомостей з української iсторiї, географiї, лiтератури.. 

The article concerns the problems of moral training of Ukrainians in captivity (1914-1923) to active 
participation in the national liberation as well as to independent public and cultural activity. 
 
Розвиток свiтової цивiлiзацiї завжди супроводжувався вiйнами та збройними зiткненнями рiзних 

народiв, одним з наслiдкiв яких було захоплення у полон воякiв зi складу армiй воюючих сторiн. 
Особливого драматизму проблема полонених набула пiд час Першої свiтової вiйни, коли зростання 
чисельностi армiй європейських держав призвело до збільшення кiлькостi воякiв, якi потрапляли в 
полон i, як правило, утримувалися в спецiальних концентрацiйних таборах. Водночас, тотальнiсть 
ведення бойових дiй європейськими державами у Першiй свiтовiй вiйнi призвела до появи нової 
категорiї осiб з числа воякiв i цивiльних осiб, якi перебували на територiї противника – т.зв. 
iнтернованих (вiд латинського internus – внутрiшнiй), якi пiдлягали роззброєнню та примусовiй 
iзоляцiї у таборах лише через свою етнiчну або державну приналежнiсть до ворогуючої країни1. 

З самого початку Першої свiтової вiйни українськi землi стали ареною воєнних дій мiж армiями 
держав Почвірний союзу та Росiйської iмперiї. Надзвичайно важливе значення для України мала й 
та обставина, що до складу росiйської та австро-угорської армiй було мобiлiзовано сотнi тисяч 
українцiв, якi були змушенi воювати за iнтереси двох найбiльших iмперiй Європи. Вiйськовi 
невдачi царської армiї у 1914-1915 рр. поставили уряди Нiмеччини та Австро-Угорщини перед 
необхiднiстю створення таборів для iзоляцiї та тимчасового утримання сотень тисяч полонених. 
Значну частину з їх числа становили мешканцi українських губернiй Росiйської iмперiї, якi 
переважнiй бiльшостi були українцями за походженням. 

Використовуючи об'єктивну зацiкавленiсть провiдних держав Почвірний союзу в послабленнi 
вiйськової могутностi Росiйської iмперiї, СВУ зумiв отримати значнi фiнансовi кошти для 
проведення широкої видавничої та агiтацiйно-пропагандистської кампанiї в Європi, а крiм того, 
здiйснити у кiнцi 1914-1915 рр. українiзацiю кiлькох таборiв (Фрайштадт, Раштат, Вецляр i 
Зальцведель) полонених зі складу царської армії. Біля витоків культурно-освiтньої та нацiонально-
патріотичної роботи серед полонених українцiв у таборах Нiмеччини та Австро-Угорщини була 
високоідейна й патрiотично налаштована українська iнтелiгенцiя переважно з Галичини i Буковини 
(В.Сiмович, Р.Домбчевський, В.Пачовський, О.Безпалко, С. і Р. Смаль-Стоцькі, О.Терлецький та 
iн.), загартована в суспiльно-полiтичнiй роботi, з великим педагогiчним стажем. Всi вони увійшли 
до складу просвiтнiх вiддiлiв СВУ, головною функцією яких стало налагодження освітньої та 
нацiонально-патрiотичної роботи у середовищі полонених українців. Заходами цих вiддiлiв до 
кінця 1915 р. у таборах була створена цiла низка товариств та гурткiв (просвiтнiх, культурно-
мистецьких, видавничих, кооперативних та iн.), які згуртували у своєму складі значну кількість 
полонених українців2.  

Особливо актуальною справою для полонених було створення початкових шкіл, бо переважна 
більшість таборян не вміли читати й писати. Тому з самого початку СВУ подбав і про надходження 
книжок до табiрних бiблiотек; про шкiльнi пiдручники й прилади, географiчнi карти, дiапозитиви, 
театральнi костюми й декорацiї, музичнi iнструменти. Крім того, СВУ поширив свою дiяльнiсть i 
на багатонацiональнi табори полонених царської армiї, якi стали своєрiдним джерелом для 
поповнення свiдомими українцями згадуваних таборiв. З цією метою Союз активно 
розповсюджував у таборах українськi книжки, органiзовував школи грамоти та бiблiотеки, 
засновував народнi хори i театри, влаштовував рiзнi курси тощо.  

Метою цих заходiв було морально пiдготувити загал полонених українцiв до активної участi у 
національно-визвольнiй боротьбi, виховати серед полонених людей, здiбних до самостiйної 
громадської i культурної діяльності, а також пiдняти загальний культурний рiвень широкої маси 
полонених українцiв шляхом навчання їх грамоти та поширення вiдомостей з української iсторiї, 
географiї, лiтератури. Аналогiчнi заходи у таборах вiйськовополонених росiйської армiї 
проводилися Союзом i у 1917 р., причому його спiвробiтники значно активiзували свою дiяльнiсть 
у цьому напрямі. У кiнцi 1916 – на початку 1917 рр. в українiзованих таборах було проведено 
органiзацiйну реформу, після чого до самостiйного ведення полонених українців перейшли 
численнi культурно-просвiтницькі, видавничi та економiчнi органiзацiї у таборах, які брали активну 
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участь у благодiйницькiй дiяльностi, пiдтримуючи, зокрема, своїми коштами українське 
шкiльництво на окупованих волинських землях.  

Спiльнi зусилля членiв СВУ, табiрних просвiтнiх вiддiлiв i активу з числа полонених при 
всебiчному сприяннi вiйськових й неурядових установ Центральних держав привели до того, що у 
свiдомостi полонених українцiв вiдбулися кардинальнi змiни, якi уможливили появу в їх 
середовищi справжнiх патрiотiв, готових взяти участь у збройній боротьбі за волю та незалежність 
своєї Батькiвщини. 

Лiквiдацiя царату в Росiї, капiтуляцiя країн Почвірного союзу та розпад Австро-Угорської 
iмперiї восени 1918 р. призвели до кардинальних суспiльно-полiтичних зрушень у Центральнiй та 
Схiднiй Європi та уможливили здобуття незалежностi для цiлої низки країн, до числа яких 
належала й Україна. У цей час захист прав полонених та інтернованих вояків-українцiв та 
опiкування їх потребами перебрали на себе українські дипломатичнi представництва та вiйськово-
санiтарнi мiсiї, що були акредитовані у кількох європейських країнах. Їх дiяльнiсть уможливила 
здiйснити репатрiацiю десяткiв тисяч полонених, а також значною мiрою полiпшити умови 
перебування українців, які продовжували залишатися у таборах різних країн Європи. Як і раніше, в 
центрі уваги українських репатріаційних місій було налагодження роботи різних просвітницьких 
осередків, в яких полонені мали можливість підвищити рівень освіти, набутої під час полону в 
школах грамоти. Разом iз тим, мiсiї надавали вiйськовикам необхiдну лiкарську та гуманiтарну 
допомогу, утримуючи для цього цiлу низку спецiальних приймально-розподiльчих пунктiв 
(станиць), в яких також діяли різні освітні курси.  

Збройне протистояння у 1919 р. мiж ЗУНР i Польською державою обумовило подальше 
зростання як кiлькостi полонених та iнтернованих воякiв-україцiв, так i кількості самих таборiв на 
теренах останньої. Особливо складними були умови утримання полонених галичан у таборі 
Тухоля. Незважаючи на труднощi табiрного iснування (погане харчування, нестача води, брак 
санiтарної опiки тощо), полоненi старшини УГА заснували тут цiлу низку культурно-освiтнiх 
гурткiв, дiяльнiсть яких координувалася їх загальнотабiрним представництвом i слугувала 
ефективним засобом гуртування полонених. Ще одним з наслiдкiв невдалої для галичан кампанiї 
1919 р. стало те, що деякi частини УГА були вiдтятi вiд її основних сил та пiд тиском польських 
вiйськ вiдступили на Закарпаття (на той час – територiя Чехословаччини), пiсля чого були 
роззброєнi та iнтернованi у таборі Нiмецьке Яблонне.  

Умови утримання iнтернованих вiйськ УГА в Чехословаччинi були найсприятливiшими  
порiвняно з iншими країнами. Це пояснювалося як щирим та прихильним ставленням уряду ЧСР до 
всiх емiґрантiв слов'янського походження, так i тим, що Чехословаччина у цей час була об'єктивно 
зацiкавлена у наявностi на своїх теренах радикально налаштованих антипольських сил, якi при 
нагодi могли бути використанi у збройному зiткненнi з Польщею. Завдяки такiй налаштованостi 
уряду ЧСР до iнтернованих вiйськовикiв УГА, зусиллями культурно-освiтнiх гурткiв у таборах 
Нiмецьке Яблонне i Лiберцi було налагоджено дiяльнiсть кiлькох мистецьких та освiтнiх осередкiв 
(театрiв, хорiв, курсiв, шкiл тощо), провадилася iнтенсивна нацiонально-патрiотична й виховна 
робота. Цими заходами полiтичний провiд ЗО УНР i Головна Команда УГА намагалися пiдготувати 
вояцтво до продовження у майбутньому збройної боротьби за державнiсть України. 

На початку 1921 р. у зв'язку зi стабiлiзацiєю своїх стосункiв з Польщею, чеський уряд ухвалив 
рiшення скоротити видатки на утримання iнтернованих вiддiлiв УГА та звести всiх воякiв-галичан 
до одного табору в Йозефовi. Але попри цi ускладнення, “Культурно-просвітній кружок” цього 
табору не припинив своєї роботи, зосередивши особливу увагу на активiзацiї культурно-
просвiтницької роботи у робiтничих вiддiлах УГА. У бiльшостi цих робiтничих сотень були 
заснованi фiлiї КПК, зусиллями яких на мiсцях були створенi драматичнi гуртки, хори, читальнi, 
бiблiотеки; органiзовано загальноосвiтнi й господарськi курси, вiдкритi школи грамоти для 
неписьменних i малописьменних. Одночасно у таборi тривала жвава освiтня робота, що мала не 
метi пiдготувати iнтерноване вояцтво УГА до поступового переходу на цивiльний стан. Старшини 
у все бiльших масштабах вiдряджалися на навчання до чеських та європейських унiверситетiв та 
високих шкiл, стрiлецтво отримувало початкову та середню освiту або здобувало рiзнi професiї за 
цивiльними фахами, що полегшувало їм інтеграцію в чехословацьке суспільство. 

Наприкінці 1920 р. наслiдком поразки визвольних змагань українського народу стало масове 
перемiщення на захiд десяткiв тисяч захисникiв української державностi – воякiв українських 
армiй, якi були важливою складовою потужної хвилі української полiтичної емiґрацiї. Бiльшiсть з 
них спочатку опинилася у таборах iнтернованих кiлькох європейських країн, насамперед, тих, якi 
мали спiльний кордон з більшовицькою Росією (Польща, Чехословаччина, Румунiя), сподiваючися 
невдовзi на повернення додому. Проте невдача II-го Зимового походу Армiї УНР у 1921 р. призвела 
до фактичного припинення збройної боротьби.  
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Одночасно уряди країн перебування інтернованих українських вiйськовиків вживали заходів до 
поступового скорочення як кількості таборiв, так i кiлькостi їх мешканцiв, заохочуючи 
iнтернованих самостiйно дбати про життя шляхом їх часткового працевлаштування у межах своєї 
територiї, або надаючи можливiсть всiм бажаючим виїхати до iнших європейських країн на роботу 
чи навчання. У 1923 р., коли всi частини Армiї УНР були скупченi  лише у двох таборах –  Калiшi i 
Щепiорно – робота табiрних шкiл, курсiв та гурткiв не втратила свого динамізму. У Калiшi діяла 
“Єдина Національно-державна Школа” (пiзнiше – Гiмназiя iм. Т.Шевченка), де навчалося 43 учнi. 
Також у таборi iснували педагогiчнi курси та школа іноземних мов. Для пiдлiткiв були створенi 
початкова і сокольська школи, для дiтей, що постiйно перебували у таборi – дитячий садок. 

У таборi Щепiорно зусиллями культурно-освiтнiх вiддiлiв була заснована Реальна школа 
(гiмназiя) для дорослих з бiблiотекою, де навчалося 38 учнiв. При гiмназiї була влаштована школа 
грамоти. У таборi також дiяли товариство “Любителiв французької мови”, “Козача просвiта”), шко-
ла бойскаутiв i початкова школа. Заходами табiрної YМСА3 було створено пансiон для хлопцiв 
вiком вiд 7 до 15 рокiв на 150 чол. Водночас Генеральним штабом Армії УНР було набрано штат 
лекторiв для викладання програми Єдиної Державної школи перших трьох ступенiв. Зрештою, пан-
сiон поступово перетворився на вiйськову гiмназiю, отримавши назву “Школа українських пласту-
нiв”. Посади викладачiв та вихователiв були замiщенi фаховими старшинами Української Армiї, всi 
юнаки були зарахованi до складу дивiзiй i почали отримувати козацький пайок. Спочатку тут 
нараховувалося 60 учнiв, у 1923 р. їх кiлькiсть становила 41 чол., при лекторському складi  17 чол.4 

Ще одним наслiдком перемоги бiльшовизму в Українi стало те, що свою Батькiвщину залишили 
тисячi воякiв-українцiв зi складу бiлогвардiйських формацiй, значна частина яких, маючи стiйкi 
антибiльшовицькi переконання, висловлювала свої симпатiї українськiй справi. Бiльшiсть з них 
перебувала спочатку на становищi iнтернованих та утримувалася в спецiальних таборах на теренах 
Туреччини та Греції (а також кількох північноафриканських країн), зберiгаючи свою вiйськову або 
напiввiйськову органiзацiю. І тут одним із засобів збереження національної ідентичності українців 
виступали початкові школи та різні освітні курси, хоча умови їх роботи були надзвичайно 
ускладнені. У 1921 р. бiльшiсть українців виїхала звідси до європейських країн, приєднавшись до 
складу рiзних комбатантських органiзацiй, якi були заснованi колишнiми таборянами у Францiї, 
Бельгiї, Нiмеччинi, Чехословаччинi, Болгарiї, Румунiї, Королiвствi СХС та iн., причому знання, 
набуті ними під час перебування у таборах, стали основою для продовження студій у цих 
європейських країнах5. 

Найбільш сприятливі умови для прийому еміґрантів існували в ЧСР, де захист iнтересiв 
українських емiґрантiв взяв на себе заснований у липнi 1921 р. Український Громадський Комiтет 
(УГК), головою управи якого було обрано М.Шаповала. Комiтет зумiв розгорнути широку 
органiзацiйну, культурну й допомогову акцiю, покликану полегшити становище українських 
емiґрантiв у ЧСР, що виявилося, зокрема, у отримані постiйних стипендiй до Української 
господарсько-технiчної академiї в Подєбрадах, Українського високого iнституту в Празi та iнших 
навчальних закладів для українських студентiв, значний вiдсоток з яких складали колишнi вояки-
українцi. Комiтет не припиняв своєї дiяльностi до липня 1925 р. (коли УГК було лiквiдовано через 
вiдмову чеської сторони фiнансувати його роботу), надаючи всебiчну гуманiтарну допомогу 
значнiй кiлькостi українських емiґрантiв. 

Влітку 1924 р. усі табори інтернованих українських військ було ліквідовано, проте дiяльнiсть 
табiрних освiтнiх курсiв за два з половиною роки дозволила майже повнiстю лiквiдувати 
неписьменнiсть серед iнтернованого вояцтва та  значною мiрою пiдготувати їх до переходу на 
цивiльний стан. Освiтня робота, започаткована в таборах, заклала мiцне пiдгрунтя для продовження 
навчання українського вояцтва вже за цивiльними фахами за кордоном. 

 
1. Див.: Юридична енциклопедiя: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та iн. – К., 1999. – Т.2. – С.709-710. 
2. Докл. про це див.: Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині. – К., 1999. – 296 с. 
3. Young Men Christian Association (YMCA) – Асоцiацiя молодих християн) – американська благодiйна органiзацiя, яка 
займалася наданням гуманiтарної допомоги у таборах полонених та iнтернованих. 
4. Докл. про це див.: Срібняк І. Обеззброєна, але не скорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії 
(19221-1924 рр.). – Київ-Філядельфія, 1997. – С 60-81. 
5. Докл. про це див.: Срібняк І. Українцi на чужинi. Полоненi та iнтернованi вояки-українцi в країнах Центральної та 
Пiвденно-Схiдної Європи (1919-1924 рр.): становище, органiзацiя, культурно-просвiтницька дiяльнiсть. – К., 2000. – 
280 с. 
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

В.В.Ґудзь, С.І.Пачев, В.М.Пачева, М.В.Плєнокосов 
Стаття присвячена аналізу співвідношення питомої ваги українців та етнічних меншин Запорізької 
області, а також динаміки їх чисельності у другій половині ХХ ст. на матеріалах всесоюзних 
переписів населення. Виявлено тенденції у зміні чисельності та питомої ваги окремих етнічних груп, 
зроблено висновок про нерівномірність їх розміщення в межах області, що пов’язано із 
особливостями міграцій населення у попередні століття та десятиліття.  

The article is devoted to the analysis of a parity of densities of Ukrainians and national minorities in 
Zaporizhzhya area as well as changes in their number in the second half of the XX century. Tendencies in 
changes of number and densities of separate ethnic groups are revealed, conclusion about non-uniformity of 
their accommodation within the limits of the area that is connected to features of population shifts in 
previous centuries and decades is made. 
 
Етнічний склад населення має великий вплив на етнокультурні процеси, зокрема й на 

матеріальну культуру, освіту, міждіалектні та міжмовні контакти. Все це вимагає уважного 
вивчення тенденцій, що виникають у динаміці етнічного складу як на рівні усієї держави, так і 
окремих її регіонів. 

Запорізька область відбиває як загальнодержавні тенденції, так має і низку особливостей у 
динаміці чисельності етнічного складу. За матеріалами Всесоюзного перепису населення 1989 року, 
українці посідали перше місце серед етнічних груп майже в усіх адміністративних одиницях 
запорізької області (крім міста Мелітополя та міста Енергодара, де вони займали другу позицію, 
поступаючися росіянам). Проте питома вага українців порівняно з національними меншинами в 
окремих регіонах області має значні відмінності. 

Середня питома вага українців по області складає 63,1 %. У дев’яти районах цей показник 
становить понад 75 % – тобто вище від середнього по Україні. Це переважно північні та північно-
східні райони: 

Гуляйпільський р-н 91,4 % 
Новомиколаївський р-н 89,6 % 
Пологівський р-н 90,3 % 
Оріхівський р-н 86,9 % 
Токмацький р-н 80,6 % 
Чернігівський р-н 89,1 % 
Куйбишевський р-н 82,1 % 
Вільнянський р-н 79,5 % 
Запорізький р-н 78,0 % 

 
Другу групу складають регіони з питомою вагою українців від 60 % до 75 %. Це, передусім, 

обласний центр – місто Запоріжжя, а також центральна частина Запорізької області: 
 

м.Запоріжжя 61,3 % 
Василівський р-н 69,8 % 
Веселівський р-н 68,8 % 
Михайлівський р-н 66,6 % 

 
У третій групі українці хоча й займають перше місце за чисельністю, проте не домінують над 

національними меншинами. Це передусім південь області (приазовський регіон), а також регіон, що 
прилягає до Запорізької АЕС (Кам’янко-Дніпровський район): 

 
Бердянський р-н з 
м.Бердянськом 

53,0 % 

Мелітопольський р-н з м. 
Мелітополем 

48,3 % 

Приморський р-н 48,0 % 
Приазовський р-н 50,8 % 
Якимівський р-н 50,0 % 
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Кам’янко-Дніпровський р-н з 
м.Енергодаром 

49,8 % 

 

Друге місце за чисельністю в області після українців посідають росіяни. У середньому їх питома 
вага становила 32,0 %. Ця позиція, як правило, спостерігається і на рівні окремих адміністративних 
одиниць. Виключення становили, як уже зазначено вище, міста Мелітополь та Енергодар, де 
росіяни тримали першість, та Приморський р-н, де росіяни перебували на третьому місці, 
поступаючися українцям та болгарам. Найвищий відсоток росіян у місті Енергодарі (50,3 %) , а 
найнижчий – у Гуляйпільському районі (7,1 %)  

На третьому місці за чисельністю в області знаходилися болгари. У середньому їх питома вага 
становила 1,7 %. Місцями компактного розселення болгар є Запорізьке Приазов’я. По окремих 
районах і містах питома вага болгар розподілялася таким чином: 

 
Бердянський р-н  9,0 % 
м.Бердянськ 3,9 % 
Приморський р-н 25,2 % 
Приазовський р-н 15,3 % 
Якимівський р-н 2,3 % 
м. Мелітополь 2,0 % 

Найбільша питома вага болгар, як видно із таблиці, у Приморському районі,- а найнижча – у 
Михайлівському та Новомиколаївському районах (відповідно по 0,1 %). 

Такі розбіжності у розміщенні українців та національних меншин в межах Запорізької області 
пов’язані із особливостями заселення краю та подальшою міграцією населення.  

Територія Запорізької області залюднена ще з часів кам’яного віку. Тривалий час значну її 
частину населяли переважно кочівники: племена сурсько-дніпровської, середньостогівської, 
катакомбної та інших археологічних культур, кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, авари, 
протоболгари, печеніги, половці, ногайці. Основи формування сучасного етнічного складу регіону 
були закладені у ХVIII ст. На цей процес мали вплив і історичні особливості заселення краю, у 
зв’язку із яким територію сучасної Запорізької області можна умовно поділити на дві частини –  
південь та північ від р. Кінської. Північна частина довгий час входила до “вольностей запорозьких”, 
а потім після серії адміністративних змін – до Катеринославської губернії. Південна частина 
належала до кочів’я ногайців – підданих Кримського ханства, а після приєднання до Росії та низки 
адміністративних змін – до Таврійської губернії. Лише у радянський час обидві частини були 
об’єднані. 

На формування етнічного складу мали вплив і подальші міграції населення, найпомітніші серед 
яких відбулися на рубежі 50-60 рр. ХІХ ст. та у ХХ ст. під час Другої світової війни.  

Перша з них пов’язана із еміграцією ногайців до Туреччини у 1860 р., внаслідок чого одночасно 
знелюдніла значна територія, що прилягала до Азовського моря (спорожніло понад 80 аулів). Це 
створило передумови для переселення на ці землі як українців, так і представників інших народів, у 
тому числі росіян і болгар. При цьому переселення відбувалося як із центральних губерній України 
та Росії, так і з-за кордону (з Південної Бессарабії, Добруджі, Північно-Західної Болгарії). Цим 
пояснюється помітна питома вага росіян та болгар у південному регіоні Запорізької області.  

Друга названа помітна міграція пов’язана із депортацією німецького населення в роки Другої 
світової війни. Спорожнілі німецькі та менонітські села були залюднені переважно українськими 
переселенцями, чим і пояснюється висока питома вага українців у Чернігівському та Токмацькому 
районах. 

Динаміку чисельності народів та їх географічне розміщення обумовлюють три аспекти: 
природний рух населення (народжуваність, смертність, природний приріст), міграція та етнічні 
процеси. 

Запорізька область, входячи до складу України, відбиває і загальнодержавні тенденції в динаміці 
чисельності та етнічного складу населення, хоча і має ряд особливостей. Порівняння матеріалів 
переписів населення дає підстави говорити про деякі зміни в етнічній стриктурі. За основу візьмемо 
матеріали переписів 1959 р., 1970 р., 1979 р., 1989 р. 

У період з 1959 по 1970 рр. в Україні спостерігалося збільшення відносної чисельності 
східнослов’янських етнічних груп. Так, при зростанні чисельності українців у 1950–1970 рр. 
приблизно на 23 % кількість росіян збільшилася майже у 2,9 рази, білорусів – у 4,5 рази. Проте за 
цей же проміжок часу кількість, наприклад, болгар, збільшилася на 5,1 %, а євреїв, навпаки, 
зменшилась у три рази [1,57]. 
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За той же період  у Запорізькій області і чисельність українців збільшилася на 16 %, росіян – на 
37 %, білорусів – на 48 %. Кількість євреїв, навпаки, зменшилася на 3 %. Ця тенденція збереглася і 
надалі, що добре видно з таблиці. 

 
 1959 1970 1979 1989 В % 1989 до 

1959 
Все населення 1463849 1774749 1949656 2074018 141,7% 
українці 999425 1164831 1243809 1308038 130,9% 
росіяни 379149 513996 606280 664085 175,0% 
білоруси 9692 14381 16384 18359 189,0% 
євреї 20811 20242 17684 14361 69,0% 

 
Динаміка чисельності болгар має дещо іншу специфіку. За період з 1959 по 1970рр. їх 

чисельність збільшилася на 4%. Але після 1970р. їх чисельність постійно знижується. 
 

 1959 1970 % 1970 
до 1959 

1979 % 1979 
до 1970 

1989 % 1989 
до 1979 

% 1989 
до 1959 

Болгари  36598 38098 104% 37105 97% 34633 93,3% 94,6% 
 
Стабільну тенденцію до значного зростання своєї чисельності мали, як правило, ті етнічні групи, 

чия етнічна територія знаходилася в межах колишнього СРСР. Це давало можливість стабільного 
поповнення цих етнічних спільнот за рахунок міграції. 

 
 1970 1979 1989 % 1989 до 1970 
азербайджанці 327 611 1296 396,0% 
вірмени 1264 1636 2514 198,9% 
грузини 474 646 930 192,2% 

 
 У той же час зростання чисельності українців та росіян відбувалося значно меншими 

темпами: 
  

 1970 1979 1989 %1989 до 1970 
росіяни 513996 606280 664085 129,2 
українці 1164831 1243809 1308038 112,3% 

 
У вказаний період спостерігалося збільшення чисельності етнічних груп, депортованих в роки 

сталінщини за межі області і взагалі за межі України. 
 

 1959 1970 1989 % 1989 до 1970 
Кримські татари  – 441 1566 360% 
Німці  1454 1613 2330 160,3% 

 
Отже, у період з 1959 по 1989 роки чисельність українців у Запорізькій області збільшилася на 

30,9 %, росіян – на 75 %, білорусів – на 89 %. У же час болгари зменшили свою чисельність на 5,4 
%, а євреї – на 31 %. Зменшення кількості болгар можна пояснити процесом часткової асиміляції. А 
зменшення кількості євреїв пояснюється як процесом асиміляції, так і їх еміграцією.  

Помітним було зростання етнічних груп кавказького походження, що можна пояснити 
міграцією представників цих етносів. І хоча на момент проведення перепису 1989р. їх питома вага 
серед населення області була незначною, проте привертають увагу великі темпи їх зростання. 
Помітно зросла також чисельність раніше депортованих народів. Подальше вивчення динаміки 
чисельності етнічних груп Запорізької області стане можливим після публікації матеріалів 
наступного перепису 2001р. 

 
1. Наумко В.І. Етнічний склад населення Української РСР: Статистико-картографічні дослідження.– К.: 
Наук.Думка,1965. – 135 с. 
2. Державний архів Запорізької області. – ф.Р-2515, оп.6, спр.78. 
3. Численность населения Запорожской области (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.).– 
Запорожье,1991. 
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СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ПОЛОВ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА.  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

М.Ю.Неборский 
В статье предпринимается попытка сформулировать проблему взаимоотношения полов в 
восточнославянском обществе домонгольского периода в целостном антропологическом 
рассмотрении. Намечается круг источников по этой теме. 

In the article the attempt to formulate a problem of inter relation of sexes in the eastern and slovanic society 
is undertaken. The pre-mongolian period in the anthropological consideration is observed. The circle of 
sources on this theme is planned. 
 
Проблему взаимоотношения полов можно, видимо, рассматривать как один из наиболее 

репрезентативных феноменов неразрывного слияния биологических и социальных факторов жизни 
человека. Несколько модернизируя терминологию, допустимо, на наш взгляд, говорить о том, что 
именно любовь и секс есть вектор равнодействия биологического и социального для вида Homo 
sapiens, ибо превалирование какой-либо одной стороны в общем балансе неизбежно ведет к 
анализу индивида либо как Homo socialis (и тогда речь идет о любви к Богу, к Родине, к властям, к 
родителям и т.д.), либо как Homo animalis (в этом случае мы имеем дело с необузданными 
проявлениями полового инстинкта, превращающего человека в животное). Очевидно также, что 
если биологическая составляющая взаимоотношения полов с древнейших времен до сегодняшнего 
дня мало изменилась (хотя некоторые новейшие проявления типа виртуального секса способны, 
может быть, в будущем оказать влияние и на физиологию половых отношений, что, однако, 
выходит за рамки нашего исследования), то социальная компонента, по крайней мере, в 
государственный период, претерпевала порой существенные видоизменения. На современном 
этапе развития социоантропологических исследований, по нашему мнению, пришло время 
изучения указанной проблематики в этническом, региональном и хронологическом контексте. 

Применительно к восточнославянскому обществу домонгольского периода вопросы любви и 
секса в отечественной науке практически не рассматривались. Справедливости ради стоит 
отметить, что в советское время эти вопросы не освещались и в отношении других 
хронологических периодов, видимо, из-за затруднительности анализа данных явлений с точки 
зрения теории классовой борьбы. В последние два десятилетия ученые постсоветского 
пространства предпринимали отдельные попытки подойти к исследованию проблемы 
взаимоотношения полов в историческом разрезе. На наш взгляд, эти попытки пока следует 
рассматривать как неудовлетворительные по двум причинам. Во-первых, несовершенство 
исследовательского инструментария и отсутствие интегрального междисциплинарного подхода 
приводило к “раздергиванию” проблематики по частным наукам, в результате чего исчезал 
феномен человека как комплексного объекта изучения. 

Во-вторых, четко обозначились две крайние тенденции. Первая, которую мы условно назвали 
бы “пуристской”, исходила из известного тезиса эпохи морального кодекса строителя коммунизма 
и гласила: “В Киевской Руси секса не было!”. Попутно практически отрицалась и плотская любовь 
мужчины к женщине, брак объяснялся экономическими причинами, внебрачные половые 
отношения безоговорочно рассматривались как атавизмы родоплеменного общества. Любовь 
допускалась лишь к сверхъестественным существам и к родному государству. 

Вторая тенденция – “модернизаторская”. В ее рамках в восточнославянских письменных 
источниках выискиваются и тенденциозно истолковываются отдельные фрагменты, которые под 
пером некоторых исследователей становятся чуть ли ни описаниями кунилингуса и феллацио у 
древних славян. Тем самым вопрос сводится к рассмотрению сексуальных технологий и к 
попыткам реконструирования некой восточнославянской Кама-сутры. Все это, на наш взгляд, 
далеко от реальности. 

Какие же основные задачи стоят, по нашему мнению, сегодня перед исследователями человека 
как социоантропологического феномена? Прежде всего, это выработка понятийно-категориального 
аппарата, позволяющего при анализе проблемы прийти к взаимопониманию представителям 
различных гуманитарных и естественных наук.  

Если говорить о проблеме нашего исследования, то сейчас необходимо обратить основное 
внимание на источниковедческую сторону вопроса. Новое, с учетом последних 
источниковедческих методик и компьютерных технологий, прочтение и переосмысление 
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источника, вычленение в нем всех сюжетов под углом зрения нашей проблематики не может не 
дать пищи для новых и оригинальных обобщений. 

Довольно распространено мнение, утверждающее, что источники по истории 
восточнославянского общества домонгольского периода носят в подавляющем своем большинстве 
церковный характер, принадлежат перу религиозных деятелей или авторов, тесно связанных с 
церковью, и уже только поэтому не могут нести информации о “греховных”, “плотских” сторонах 
жизни. Это, на наш взгляд, не совсем верно. Существует целый пласт памятников церковного 
права, где описываются многочисленные преступления против морально-нравственных устоев 
общества, как они понимались властями и церковью. Само наличие и частая повторяемость таких 
правонарушений (а это необходимое условие, чтобы какое-либо явление жизни стало 
регулироваться правовыми нормами) говорит о том, что личная, и прежде всего сексуальная жизнь 
людей не укладывалась в прокрустово ложе господствующей идеологии и развивалась по 
собственным законам. К этому типу источников тесно примыкают многочисленные поучения и 
проповеди церковных деятелей, бичующих пороки (среди которых многие относятся к сфере 
половых отношений) современников и призывающих к соблюдению нравственных принципов в 
религиозном понимании. Здесь нам видится широкое исследовательское поле для новых 
наблюдений. 

Далее, в контексте более широкой проблемы двоеверия необходимо тщательное изучение 
пережитков языческих мировоззрений восточнославянского общества, большинство из которых в 
той или иной степени относятся к вопросам семьи, брака, любви и сексуальных связей. 

Важное место в исследовании проблемы взаимоотношения полов имеет фольклорный материал. 
Не секрет, что многие песни, былины сказки, поговорки и т.д. несут откровенно эротический 
подтекст и могут дать много нового по интересующей нас теме. Следует только обратить особое 
внимание на скрупулезный хронологический анализ, учитывая специфику такого вида источников. 

Заслуживают внимания и летописные, а также другие виды нарративных источников, которые, 
хотя и менее информативны по рассматриваемой нами теме, все же могут оказаться весьма 
полезными при новом прочтении и научно обоснованном переосмыслении. 

Наконец, практически не используются в контексте нашей проблематики археологические 
источники, которые при соответствующем подходе в свою очередь имеют определенный 
информационный потенциал. 

 
Исследование вопросов любви и секса в восточнославянском обществе домонгольского периода 

в социоантропологическом разрезе только начинаются и хочется выразить надежду, что благодаря 
усилиям специалистов различных направлений нас ждут новые и, возможно, неожиданные 
открытия и обобщения. 

 

КРЫМСКИЕ КАРАИМЫ. К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ И 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
Е.С.Арабаджи, М.А.Сазонова, С.Г.Ялпачик 

Данная статья посвящена караимам – одному из самых малочисленных народов не только Украины, 
но и мира в целом. В публикации представлены материалы о происхождении, истории, религии и 
языке караимов. Особое внимание уделено культуре, традициям, быту народа, проблемам 
сохранения и национального возрождения. В работе приводятся имена известных общественных 
деятелей, выдающихся ученых, представителей искусства.   

The article is devoted to karaims – one of the smallest people not only in Ukraine, but also in the world as a 
whole. In the publication the materials about karaims origin, history, religion and language are submitted. 
Special attention is given to culture, traditions, way of life of the people, problems of preservation and 
national revival. In the work the names of the well-known public figures, outstanding scientists, 
representatives of art are listed. 
 

Пусть есть народы численно знатней, 
Известнее, чем горстка караимов, 
Но мне дороже все же и родней 
Тот малый род аборигенов Крыма. 
(Г. Ефетов – караимский поэт). 
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Самоидентификация крымских караимов (они же караи, караиты). 
Крымские караимы – коренной народ Крыма, объединенный общностью крови, языка и 

обычаев, осознающий собственную этническую индивидуальность, кровное родство с другими 
тюркскими этносами, самобытность культуры и религиозную самостоятельность. Караимы 
испытывают особые чувства к Крыму как к исторической родине, проявляют дружеское 
расположение к другим народам и конфессиям, уважают их самоидентификацию. 

Происхождение и история. 
Крымские караимы – это малая этническая группа, являющаяся остатком некогда могучего 

народа и свидетелем интереснейших исторических событий. 
Антропологические исследования караимов проводились учеными разных стран и в разные 

периоды времени. Одним из первых был ориенталист В.Григорьев, обративший внимание на 
тюркско-хазарское происхождение караимов (1846 г.). Различные аспекты этногенеза караимов 
отразили в своих трудах академики В.Алексеев, Т.Ковальский, А.Зайончковский, профессора 
К.Джинни, И.Чекановский, С.Шапшал, Н.Баскаков и другие [1,2,8]. 

На основании географических, топографических, исторических, археологических 
сопоставлений был сформулирован вывод: караимы являются аборигенами Крыма. Как этнос 
сформировались в результате смешения древнейшего населения края с тюркскими племенами 
хазарского Каганата на основе общности языка, обычаев и религии. 

Первые сведения о хазарах относятся ко II веку н.э. В начале 1V в. хазары стали 
могущественным и культурным по тому времени народом. Свои владения они распространили на 
довольно обширные территории Северного и Среднего Кавказа, бассейнов Нижней Волги, 
Нижнего Дона и большей части Крыма. 

В состав хазарского каганата входили такие нынешние области, как Луганская, Харьковская, 
Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Автономная республика Крым. 
Хазары вели полукочевой образ жизни, с наступлением весны выезжали в свои сады, занимались 
земледелием, скотоводством, охотой и торговлей. Были отчаянными всадниками и храбрыми 
воинами. Недаром же А. Пушкин в своем стихотворении “Песнь о вещем Олеге” писал о буйных 
набегах хазар. 

В начале ХI века после сокрушительных ударов киевского князя Святослава, византийцев и 
русских хазарское царство пало. Остатки хазарского Каганата слились с окружающими народами, 
часть из них сосредоточилась в Крыму. После потери хазарами власти в Крыму караимы сохранили 
автономию в границах небольшого княжества с центром в городе крепости Кырк-Йэр, позже 
названной Джуфт-Кале (Чуфут-Кале), что означает “двойная крепость”. Часть караимов по 
приглашению князя Даниила Галицкого с 1246 года стала проживать на западе Украины, а часть в 
Литве, куда они были переселены князем Витовтом в 1396 году. Джуфт-Кале оставалась 
неприступной крепостью до XVIII века. После присоединения Крыма к России в 1783 г. караимы 
стали покидать свою крепость и расселяться по территории Крыма, Украины и России. 

В настоящее время караимы проживают, в основном, в городах Крыма (Симферополе, 
Евпатории, Бахчисарае, Севастополе, Феодосии, Ялте); в других городах Украины (Киеве, Галиче, 
Луцке, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Мелитополе); в городах России (Санкт-
Петербурге, Москве, Краснодаре, Новороссийске, Уфе); в некоторых республиках СНГ, а также в 
дальнем зарубежье (Литве, Польше, Франции, Турции, Египте, Австралии, Израиле и др.). 

Демографическая проблема численности караимов весьма сложна. Так, к концу XIX столетия во 
всем мире насчитывалось не более 16 тысяч караимов; общая численность их в России в 1910 году 
составляла 12 тысяч; в Крыму в 1914 году проживало 8 тысяч; по переписи 1979 года в Советском 
Союзе – 3341, а по переписи 1989 года – 2803 караима. В современном мире насчитывается около 
2000 крымских караимов; на Украине проживает 1100 чел., в том числе в Крыму – 800 человек [4]. 
По переписи, проведенной Ассоциацией крымских караимов в 2002 г., в Мелитополе 
насчитывается около 60 караимов. 

Караимское вероисповедание и религия. 
Крымские караимы – единственный народ в мире, для которого караимское вероисповедание 

является национальной религией, унаследованной от своих предков хазар. Хазарское царство 
отличалось исключительной веротерпимостью. Здесь уживались христианское вероисповедание, 
иудаизм и ислам.  

В конце VIII в. некоторые правители Хазарского Каганата принимают караимскую веру – 
караимизм (караизм). Впоследствии наследник престола и наместник Крыма Булан, ставший 
каганом, также принял караимизм как религию.  
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Караимское вероисповедание признает в качестве единственной священной книги – Ветхий 
Завет без каких-либо дополнений и толкований, а в качестве единого Бога Творца – Тэнгри 
(Йаратувчы). Основывается караимское вероисповедание на учении Анан Ибн Давида (VIII в. н.э.), 
который верил в Единого Бога, в бессмертие души, в откровение трех пророков: Моисея, Иисуса 
Христа и Магомета. Кроме того, Анан считал, что каждый может вырабатывать свою собственную 
веру, имея право отбрасывать то, с чем он не согласен [2]. Караимское вероучение не признало 
Талмуд, усмотрев в нем ряд положений, не имеющихся в Ветхом Завете. 

Караимская вера исповедует любовь к Богу и ближнему, почитание десяти священных 
заповедей и других нравственных предписаний. Вероучение караев основано на милосердии, 
терпимости и благотворительности. Добрые дела являлись формой служения Богу-Тэнгри. 
Караимы никогда не испытывали религиозной неприязни и никого не старались вовлечь в свою 
веру. 

Монотеистическая, синкретическая религия караимов является самостоятельной, со своими 
догмами, традициями, календарем религиозных праздников, духовной иерархией, молитвенниками. 
Самостоятельность караимского вероисповедания признается Российской Православной и Римско-
католической церквями. 

Духовный и гражданский глава караимов выбирался караимскими общинами, всем народом, как 
в свое время выбирались тюркские ханы. В Российской Империи действовало Караимское 
Духовное правление во главе с выборным светским и духовным вождем – Гаханом, или Великим 
Ханом. В гаханате было сорок общин и двадцать храмов (кенас), из них одиннадцать – в Крыму. 
Свою литургию караимы справляли, в основном, на древнем караимском языке, весьма близком к 
языку единственного уцелевшего памятника куманской литературы – кодекса Куманикса. Первый 
перевод Священного Писания на караимский язык относится к X-XII векам. 

Одна из древнейших кенас находится в крепости Джуфт-Кале. В 1804-1807 гг. в Евпатории была 
построена Соборная кенаса. Во втором томе Караимской народной энциклопедии описывается 
караимский храм и богослужение [2]. 

…В кенаса установлен алтарь, обращенный, как и у мусульман, к югу. Пол устлан войлоком и 
коврами, на которые ступали, сняв обувь. С потолка спускаются люстры старинной роботы. На 
люстры подвешивали страусовые яйца или их подделки. Это связано с культом племенного тотема 
– страусом. Напротив алтаря находились хоры, отгороженные деревянными решетками, 
предназначенные для женщин, откуда они смотрели на богослужение. К храму примыкает дворик с 
виноградной беседкой… 

Перед молитвой караимы совершали омовение, молились утром и вечером на коленях или на 
корточках. 

Одежда газзана-караимского духовного лица была преимущественно черной, головной убор по 
форме напоминал чалму. Во время богослужения газзан одевал одежду белого цвета, расшитую 
золотыми нитками. 

Первым гаханом был Бобович Ходжи Ага-Сима (1788-1855 гг.), который завещал родному 
народу более 1000 га земли. Также известен в истории гахан С.М.Пампулов (1831-1911 гг.), 
городской голова г.Евпатории, участвующий в Крымской войне и работающий медбратом у 
Н.Пирогова.  

Последним гаханом был Шапшал Серая Хан (1873-1961 гг.). Выпускник Петербургского 
университета по турецко-татарской словесности, впоследствии крупный ориенталист, тюрколог, 
историк, доктор филологии, профессор, академик, дипломат. Он был воспитателем наследника 
Шаха Ирана, советником Шаха в 1900-1909 гг. Преподавал турецкий язык и литературу в 
Петербургском университете, состоял членом общества Востоковедения, Российского общества 
археологии и географии, Таврической Ученой Архивной Комиссии. В Евпатории создал 
караимский музей и национальную библиотеку “Карай-Битиклиги”, в Вильнюсе – караимский 
этнографический музей. Его многочисленные труды издавались на русском, польском и турецком 
языках. С.Шапшал был избран гаханом в 1915 г. и оставался им до Октябрьской революции. Он 
является первым караимским автором, подошедшим к истории и религии караимов на основании 
научных данных [9]. 

Караимский язык. 
Как указывает ряд антропологических, лингвистических и фольклорных исследований 

(В.Радлов, В.Алексеев, Н.Баскаков и др.), караимский язык относится к кыпчакской группе 
тюркских языков. По фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям он близок к 
одному из древнейших тюркских языков- половецкому, а из современных – к кумыкскому, 
карачаево-балкарскому, крымско-татарскому и другим кыпчакским языкам [1]. 
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Караимский язык относится к наиболее чистым тюркским языкам, чему способствовал ранний 
перевод на него Ветхого Завета (не позже XI в.) и богослужение на родном языке. 

К середине XIX в. караимский язык ассимилировался с родственными крымско-татарским, 
турецким и др. языками, имеются также корейско-монгольские параллели, наблюдаются элементы 
аланской лексики. Например: базар-рынок, джан-душа (из персидского); рамазан – праздничный 
месяц поста, адэт – обычай (из арабского); байрам – праздник, лейлек – аист (из татарского); намаз 
– молитва, паша – высший военный титул (из турецкого).  

Историк Д.И.Иловайский подтверждает, что слово “гусар” произошло от хазар-хозар-хузар-
гусар[7]. 

В настоящее время можно выделить три основные диалекта караимского языка: крымский, 
тракайский и галицкий. 

Начиная с XX века для записи караимского текста используется, основанный на русском 
алфавите, караимский алфавит. Он отличается от русского наличием дополнительных букв о, у (с 
умляутом) и отсутствием букв ё, щ, часто для твердого произношения согласных применяется 
твердый знак (ъ). 

Важным событием в языковой культуре явилось издание академического Караимско-русско-
польского словаря на 17400 слов (под редакцией Н.Баскакова, А.Зайончковского, С.Шапшала в 
1974 году и “Очерка грамматики караимского языка (крымский диалект)” О.Прик в 1976 году. 

Образ жизни, наука и культура. 
Крымские караимы являются наследниками хазарской культуры и тюркских традиций. В 

прошлом караимы-скотоводы, виноградари, садоводы, ремесленники, торговцы, отважные воины. 
Интересно вспомнить Ильяша Караимовича (…-1648 гг.), который был казачьим гетманом, 
старшим полковником Запорожского казачества. Многочисленные потомки Ильяша носят в 
Украине фамилию Ильяшенко [7]. 

Образ жизни и занятия народа отражались в их фамилиях. Например, Байрактар – знаменосец, 
Сарач –шорник, Койчу – чабан, Арабаджи – возник, Таббах – кожевник, Аттар – аптекарь и др. 

В очертаниях лиц, и, вообще, в фенотипе караимов неизменно проглядывается нить, 
связывающая их с хазарами. Южные черты преобладают в их облике. Они, в основном, 
темноволосые, с ярко выраженными темными глазами; кожа смуглая, с густым волосяным 
покровом; среднего роста, коренасты.  

В чертах характера проявляются честность, верность слову, высокая нравственость, умение 
держаться с достоинством. Любимое выражение караимов и их философское отношение к жизни 
определялось поговоркой “Кысмет Болса” – “Если судьбе будет угодно”. 

Караимские дома строились в определенном восточном стиле. Непременной их 
принадлежностью были два дворика: белый – с подвалом, колодцем, беседкой, увитой 
виноградником, и черный, предназначенный для скота. Характерной чертой жилища было наличие 
печи (тандура), расположенной посреди комнаты. В тандурах пекли хлеб, лепешки, готовили пищу, 
а зимой грелись, усевшись вокруг них. Во многих домах имелись парадные комнаты, в которых 
хранились сундуки с одеждой, тканями и кухонной посудой. Это все демонстрировалось перед 
свадьбой родственникам жениха.  

Мужчины носили широкие шаровары и кафтаны, подпоясанные серебряными или шелковыми 
кушаками. Женщины одевались еще более эффектно, их одежда отличалась изяществом и 
богатством отделки. Золотые подвески, диадемы дополняли женский наряд. 

Образ жизни караимок подобно мусульманкам был затворническим. На всех торжествах 
женщины находились отдельно от мужчин, невеста не появлялась перед своим женихом вплоть до 
самой свадьбы. И все же, по сравнению с мусульманками, караимки пользовались большей 
свободой, имели право слова на совете Джамата (общины) и к их голосу прислушивались. 

В одной из караимских легенд говорится о женщине Алтын-Апай, по совету которой Джамат, 
чтобы оборонить крепость, выпустил корзины с пчелами на головы врагов. Так пчелы спасли 
древнюю крепость Кырк-Йэр, аналогично тому, как гуси спасли Рим [4]. 

Национальные особенности проявляются и в караимской кухне, которая всегда славилась 
своими блюдами и широко известна за пределами Крыма. Например: знаменитые караимские 
пирожки- эт айакълакъ, пирог из сырого мяса – кобэтэ, чыр-чыр – чебуреки; хамурдолма – 
миниатюрные, размером с наперсток пельмени; сарма – голубцы из виноградных листьев; къавурма 
– жаркое с мясом и черносливом; имам-балды – соус из баклажан, обжаренных с другими овощами 
и травами. 

Любимые молочные блюда: къаймак – пенка, особым способом приготовленная из молока, 
къашкъавал – сыр овечий; сладкие блюда: баллы-бадем – маленькие пирожки с медом и орехами, 
акъалва – белая халва с орехами, хазар халвасы – хазарская поминальная халва. Многим известны 
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напитки: буза (махсыма) – хмельной напиток из проса, караимские вина и къошаф – фруктовый 
узвар [6]. 

Хозяйка стремилась угостить вкусной пищей каждого, входящего в дом, так как считалось, что это 
приносит счастье семье. В героическом эпосе “Гулюш-Тота” Д.Лопатто описано, как искусно 
приготовленные караимские блюда помогли завлечь, накормить противника и отстоять крепость [6]. 

Многие обычаи, обряды караимов своими корнями уходят в глубокое прошлое. Некоторые из 
них сохранили свое значение. И сегодня караимы поклоняются священным дубам родового 
кладбища – святилища “Балта-Тиймэз”(“Топор не коснется”). 

Все обряды, связанные с радостными и печальными событиями, сопровождались сбором 
средств для бедных. Помощь ближним, щедрость и милосердие буквально культивировались в 
караимских общинах. На благотворительные средства строились храмы, библиотеки, театры, 
детские санатории, школы, учреждались стипендии учащимся и студентам. 

Жители Крыма и поныне хранят в памяти имена врача-гуманиста Б.Казаса, создателя 
общественного сада-парка в Евпатории С.Шакая, основателя Таврического национального 
университета С.Крыма, мецената И.Стамболи и многих других. 

Отметим заметный вклад крымских караимов в развитие отечественной науки, техники и 
культуры. Назовем лишь несколько имен: востоковед, археолог А.Фирковыч; военный хирург 
А.Вишневский, офтальмолог С.Кальфа; балерина Анна Павлова, кинорежиссер С.Юткевич, 
композитор С.Майкопар, художник С.Дудник (Мичри), писатель А.Катык. 

Высоким военным искусством в свое время прославились генерал, герой Порт-Артура 
Я.Кефели; маршал Советского Союза Р.Малиновский, генерал армии, Герой Советского Союза 
В.Калпакчи.  

Проблемы сохранения и возрождения караимского народа. 
Двадцатый век с его войнами и социальными революциями, с тяжелыми последствиями после 

них нанес удар малым народам и поставил их на грань полного исчезновения. Так, караимы 
занесены в Красную Книгу ООН как самый малочисленный народ во всем мире. 

Крымские караимы, история и корни которых уходят в глубину тысячелетий, как этнос исчезает 
и нуждается в спасении и сохранении. 

21 мая 1989 г. при Крымском отделении Украинского фонда культуры было создано Крымское 
караимское общество, которое впоследствии переросло во Всекрымскую Ассоциацию 
“Крымкарайлар”. В 1996 году г. в Киеве зарегистрирована Всеукраинская Ассоциация крымских 
караимов “Крымкарайлар”, председателем которой стал Ю.Коген, депутат Верховного Совета 
Украины. В нее вошли караимские общества из городов Крыма, Киева, Харькова, 
Днепропетровска, Николаева, Одессы, Галича, Мелитополя и других регионов страны. Созданы 
караимские общины и в России (Москве, Санкт-Петербурге), активную работу ведут караимские 
общины Литвы. Так, в Тракае в 1989 г. была проведена первая международная встреча-слет, в 
которой приняли участие караимы Литвы, России, Украины, Польши. Такие встречи караимских 
общин проводились позже в Москве, в Бахчисарае, в Евпатории и в Галиче. 

Основными задачами Всеукраинской Ассоциации “Крымкарайлар” является: спасение народа и 
его святынь, возрождение религии и культуры, сохранение этноса. 

За последние годы караимскими общинами сделано многое: восстановлена Малая кенаса в 
Евпатории (1999 г.), ведутся работы по сохранению древней крепости Джуфт-Кале, каждое лето 
там работает молодежный лагерь. Сенсацией стали раскопки древнего колодца крепости Сокур-
Кую (слепой колодец) и большого подземного хода, проведенные под руководством ученых 
геологов Ю.Полканова и Ю.Шутова.  

На основе разносторонних исследований появились многочисленные публикации. Среди них 
особое внимание заслуживают вышедшие пять томов Караимской Народной Энциклопедии (1995-
2000 гг), изданные в Москве и Париже, главными редакторами которых были академик Российской 
академии естественных наук М.Сарач (Париж) и президент Культурно-просветительского 
общества караимов М.Казас (Москва).  

Вышли из печати русско-караимские словари Б.Леви (Одесса), М.Хафуза (Феодосия), 
Г.Ялпачика (Мелитополь). На основе работы воскресной школы, созданной в г.Мелитополе в 1991 
г., были изданы “Русско-караимский разговорник” Г.Ялпачика (1993 г.) и “21 урок караимского 
языка” (2001 г) учениками школы по материалам Г.Ялпачика. 

Значительный интерес вызывает книга председателя Научного Совета Ассоциации крымских 
караимов Ю.Полканова “Караи – крымские караимы-тюрки” (1997 г.), содержащая легенды, 
обычаи и традиции народа, написанная на русском и английском языках. 

Участникам войн XIX-XX столетий посвящена книга А.Фуки “Караимы – сыны и дочери 
России” (1995 г.). Культурно-просветительское общество издало увлекательный 
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библиографический труд  “Караимы и Москва”. Замечательные рецепты караимской кухни 
содержит книга Э. Лебедевой (1992 г.). 

В Москве также выходит интересная газета “Караимские вести”, рассказывающая о жизни всех 
караимских общин. В “Мелитопольских ведомостях” печаталась наряду с другими национальными 
и “Караимская страница” (1994-2000 гг.). 

При региональных общинах действуют воскресные школы, в которых изучаются история, 
традиция, быт караимов. Создаются национальные музеи, проводятся выставки. Прошли Дни 
караимской культуры в Бахчисарае к 120-летию С.Шапшала (1993 г.), в Евпатории к 125-летию. 
С.Дувана (1995 г.), в Галиче и Трокае (1998, 1999 гг.) в Евпатории в честь открытия 
восстановленной Малой Кенасы (1999г.). Отмечаются национальные праздники, которые 
сопровождаются караимской музыкой, дегустацией караимской кухни. Кстати, караимским 
композитором Ивановым-Капоном (Харьков) выпущен диск с записью старинных караимских 
песен и авторских произведений на караимскую тематику.  

В организации многих мероприятий, в издании литературы, в выдаче денежных пособий 
пожилым и малоимущим большую роль сыграл М.Сарач (1910-2000 гг.), который жил во Франции. 
Он был не только меценатом, покровителем караимов, но и автором работ по исследованию ранней 
истории и религии караимов. 

В одной публикации невозможно рассказать о всех выдающихся представителях караимского 
народа, их делах и свершениях. Но хочется отметить, что и в бурях веков караимы сохранили свой 
стойкий национальный облик, характер и культуру, что способствует воспитанию и возрождению 
нового поколения. 

Но сами караимы проблем своего возрождения не решат, не смогут возродить свои святыни 
только силами энтузиастов Ассоциации, без финансовой поддержки государственных структур это 
нереально. Перед самым малочисленным народом крымскими караимами стоит вопрос “быть или 
не быть” на этнической карте Украины в III тысячелетии. Положительное его решение требует 
усилий и народа, и государства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ 

Ю.А.Добролюбская  
Статья посвящена рассмотрению постепенного формирования культурно-антропологической 
парадигмы в работах известных археологов ХХ в. Исследуются культурологическо-теоретические 
концепции и их влияние на дальнейшее развитие антрополого-археологического изучения мировых 
цивилизационных систем.  
Ключевые слова: культурная антропология, исторический процесс, субъект и объект археологии, 
ментальность. 

The article is devoted to the analysis of the cultural anthropological paradigm in the works of well-known 
archaeologists of the XX c. The cultural-theoretical conceptions and their influence on the further 
development of anthropological archaeological researches are studied.  
Key words: cultural anthropology, historical process, subject and object of archaeology, mentality. 
 
Философские концепции первой половины ХХ в. (от Шпенглера и ранее) были во многом 

обусловлены археологическим “бумом” предшествующего столетия. Без него они были бы просто 
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невозможны. Равным образом, эти идеи были во многом определены окончательным осознанием 
обществом тех масштабных археологических открытий древних цивилизаций, которые произошли в 
предшествующие полтора столетия. Ведь в начале XIX в. датский ученый Расмар Ниеруп 
следующим образом характеризовал современное ему знание о прошлом человечества: “Все, что 
дошло до нас с языческих времен, окутано густым туманом, ибо принадлежит к временной 
протяженности, которую мы не можем измерить. Мы знаем, что эта эпоха старше христианства, но то 
ли на несколько лет, то ли на целое тысячелетие – об этом мы можем только догадываться” [1; 36]. 

Разумеется, “антикварный” интерес к прошлому существовал задолго до “великих” 
археологических открытий XIX в. Еще в 1679 г. французская Академия надписей и изящной 
словесности призвала к проведению научных археологических раскопок. Первые раскопки, 
пожалуй, точнее всего можно определить как полевые работы по извлечению из земли предметов 
более или менее глубокой древности. Хорошо известно, что предпринятые, например, Эммануэлем 
де Лорреном в 1709 г. раскопки Геркуланума и Карлом III Бурбоном в 1738 г. раскопки Помпей 
были мотивированы исключительно “антикварным” интересом к собиранию древностей, а отнюдь 
не желанием понять цивилизации и общества прошлого. 

Очевидно, то открытие, с которого, по существу, начинается научное и целенаправленное 
воскрешение и изучение древних цивилизаций – это раскопки с 1870 г. Г. Шлимана и обнаружение 
им гомеровской Трои. Это были первые раскопки, в результате которых литературные традиции 
нашли подтверждение в археологических фактах. В данном случае, не так важно, ошибался ли 
Шлиман во многих деталях (как это сейчас выяснено). Важно то, что во времена Шлимана 
считалось, что греческая история начиналась с первой олимпиады в 776 г. до н. э. Раскопки 
Шлимана заставили углубить эту дату еще на полтысячелетия. 

Можно видеть, что начало наших знаний о древних цивилизациях относится к сравнительно 
недавнему прошлому – собственно, ко времени возникновения археологии как науки. Оно началось 
с открытий “египетской” экспедиции Наполеона (1798-1801 гг.) и далее шло по нарастающей. Здесь 
не место описывать историю археологических открытий. Напомним лишь, что все древние 
цивилизации – египетская, месопотамские, мезо-американские, индийские, китайские и пр. – были 
открыты в XIX – первой половине ХХ в. Эти открытия и сейчас продолжаются. Однако, нельзя не 
отметить, что проведенные к началу ХХ в. раскопки древних цивилизаций оказали принципиальное 
влияние на построение антропологических теорий и философских концепций. Равным образом, они 
дали огромный материал о роли “прогресса” в развитии культуры. Кроме того, они представили 
эмпирические доказательства существования былых цивилизаций, многие из которых на 
тысячелетия “исчезли” из человеческой истории. Получив такие доказательства, ученые более 
остро ощутили необходимость не только осмыслить природу цивилизаций, но и разобраться в 
причинах их расцвета и гибели. Археологические свидетельства существования цивилизаций 
прошлого сделали недостаточным интуитивное, философски ориентированное понимание 
культурной эволюции. Идеи больше не могли существовать в вакууме и требовали для своего 
утверждения или, наоборот, отрицания, существенного подспорья в виде конкретных 
археологических данных. 

Среди ученых, пытавшихся в первой половине ХХ в. обобщить все эти данные, выделяется 
фигура Вира Гордона Чайлда (1892-1957). Его объемистые труды, выходившие с 1915 по 1950-е гг. 
продолжают оказывать влияние и на нынешнее поколение археологов и антропологов. Чайлд 
является тем ученым, который для своего времени наиболее полно обобщил данные археологии 
Старого Света. Он весьма критически относился к прежним интуитивным подходам к изучению и 
толкованию исторических фактов. В частности, он выступал против концепций “великих 
личностей”, а также против теорий расового детерминизма и психической общности, считая их не 
имеющими никакой ценности для историко-культурного анализа. В заметках об известном 
сочинении Шпенглера он так выразил свое отношение к идее “цикличности” в истории: 
“Совершенно очевидно, что – особенно в сфере науки и техники – история не описывает круги, а 
представляет собой кумулятивный процесс” [1; 40]. Чайлд отвергал также сравнительно-
исторический метод и лишь в самых редких случаях использовал для истолкования 
археологических материалов этнографические аналогии (т.е. сравнение этносов, живущих в 
условиях племенного строя, а также их материальной культуры и поведения с материалами и 
информацией, добытыми в процессе археологических раскопок). В этом смысле он был 
противником культурно-антропологического подхода. 

В другом же смысле он был явным его сторонником. В ранних своих работах Чайлд, развивая 
идеи Э. Хантингтона, разработал энвайронментально-детерминистскую модель, которая вытеснила 
господствовавшую в XIX в. теорию непрерывной культурной эволюции. В модели Чайлда вводится 
понятия о постоянных изменениях окружающей среды как причины возникновения и развития 
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цивилизаций. В этом смысле он оказался близок Тойнби. Впоследствии Чайлд расширил эту 
модель, добавив к ней еще один фактор, более важный, по его мнению, чем природная среда – это 
производительные силы, имеющиеся в распоряжении данного общества. 

На этом пути Чайлд, продолжая рассматривать географические и природные условия в качестве 
важнейших факторов, обусловливающих исторические процессы, обратился к материалистической 
концепции Карла Маркса, увидев в ней наиболее жизнеспособное и действенное средство для 
внятного объяснения этих процессов. Согласно Чайлду, наибольшим потенциалом для управления 
и развития исторического процесса обладает технический прогресс. Материальные 
производительные силы, утверждал он, самым непосредственным образом воздействуют на 
правовую, политическую и религиозную надстройку общества. 

Чайлд включил материалистическую концепцию Маркса в свою переоценку теории социальной 
эволюции Моргана. В результате появился шедевр археологического синтеза для культур Европы и 
Ближнего Востока. Отказавшись от использования традиционных объяснений культурной 
эволюции по периодам и стадиям, Чайлд стал рассматривать развитие культур как 
гомотаксиальный процесс. Это значит, что культуры, находившиеся на близких или сопоставимых 
уровнях развития в различные периоды времени в европейской и ближневосточной предыстории, 
имели сходные экономические, политические и социальные институты. Такой подход подвел 
Чайлда к определению стадий цивилизации в соответствии с социально-экономическими 
моделями. Например, стадия “варварства” характеризовалась “неолитической революцией” – 
началом производства пищи, приручения диких животных и возделывания дикорастущих 
растений. Стадия, которую он называл цивилизацией, началась с “городской революции” – 
появления первых обществ, имеющих письменность и живущих в густонаселенных поселениях 
(городах) со сложными бюрократиями – признаком государственно-политической организации. 

Чайлд называл эти вехи “революциями”, потому что они символизировали, по его мнению, 
драматические по своему характеру кардинальные трансформации в развитии общества. По 
мнению Чайлда, наибольшее значение имела “неолитическая революция”. Впрочем, эту мысль 
высказывали в минувшие века (в иной терминологии) многие мыслители (начиная едва ли не с 
Лукреция Кара). Известно, что переход охотников и собирателей от жизни в первобытном, 
“природном” состоянии к производству пищи на базе одомашнивания диких животных и растений 
с незапамятных времен занимал умы поэтов, философов и моралистов. Но, как ни удивительно, эта 
тема стала предметом систематических научных исследований лишь после Второй мировой войны. 

По мнению Чайлда, анализ археологических культур должен проводиться на двух уровнях, 
разделяемых только для удобства объяснения. На одном уровне находятся научные принципы, 
изучающие интеграцию общественных институтов, их структуру и функционирование. Другой 
уровень включает в себя принципы, обусловливающие и направляющие эволюцию и 
трансформацию этих институтов. 

Периодизация всемирной истории по ключевым факторам – “неолитическая” и “городская” 
революции, предложенная Чайлдом, и сегодня считается в основных своих чертах общепризнанной 
в западной культурной антропологии. Разумеется, многие крупные археологи и антропологи 
подвергали теории Чайлда критике, – прежде всего за то, что два уровня анализа не объединены у 
него в единую генеральную схему, которая одновременно описывала бы прошлые общественные и 
цивилизационные трансформации и объясняла, почему они происходили. Между тем, в то время, 
когда археологи – современники Чайлда – составляли описи материальных остатков и писали 
историю отдельных археологических памятников и объектов, сам Чайлд впервые попытался 
объяснить процессы доисторической культурной эволюции, инкорпорируя идеи Маркса, Тойнби, 
Дюркгейма, Малиновского и других в свою комплексную антропологическую концепцию. Чайлд, в 
конечном счете, был не производителем, а потребителем теорий. Между тем, осуществленный им 
синтез идей позволил создать подлинно новаторскую концепцию изучения древней истории 
человечества. Этот синтез позволял строить модели для определения социальных и экономических 
и политических структур древних обществ и цивилизаций. Реализованный им синтез европейской и 
ближневосточной археологии, по сути, лег в основу существенной переработки историко-
археологической теории и определил ее дальнейшее развитие, что в корне изменило современные 
представления о древнейших цивилизациях. 

В области дальнейшего развития археолого-антропологической теории и методологии в 1960-
80-х гг. приоритет принадлежит Соединенным Штатам Америки. Предшествующие 
археологические теории, выработанные в Старом Свете, включались чаще всего в сферу истории и 
культуры. Однако со времени Второй мировой войны новые достижения в области археологии 
рассматриваются, как правило, в контексте антропологии – науки о культурной и биологической 



У К Р А Ї Н С Ь К Е  К О Л О  
 

   102

эволюции человека. В результате этого акцент археологических исследований начинает все более 
смещаться в область изучения проблем культурной эволюции. 

Перемены в области археологической теории и методологии в эти десятилетия были связаны с 
большой разницей между археологическими традициями Старого и Нового Света. Археология 
Старого Света в процессе своего развития уже к началу ХХ в. стала совершенно самостоятельной 
научной дисциплиной, соприкасавшейся с другими науками, такими, как история и геология. 
Основным ее методом стала эволюционная типология, возникшая под прямым воздействием 
дарвинизма. Речь идет о том, что при археолого-типологических исследованиях 
предусматривалось, что формы предметов материальной культуры эволюционно изменяются в 
соответствии с изменениями их функций путем целесообразного отбора в процессе общественно-
производственной жизни тех или иных социальных организмов прошлого.  

В то же время археология Нового Света стала развиваться в антропологическом направлении. 
Отчасти это было связано с тем, что европейская цивилизация, распространившаяся на 
американский континент, не могла иметь археологии “собственной” культуры, как это было в 
Европе. Если европейские археологи имели дело исключительно с “мертвыми” культурами своих 
предков и предшественников, то их основной задачей становилась реконструкция древних 
культурных и социальных представлений, которая могла быть только лишь умозрительной и не 
слишком надежной. В этом смысле американские археологи оказались в более выгодном 
положении. Они получили возможность изучать культуры индейцев, многие из которых оставались 
“живыми” достаточно долго – вплоть до современности. Наблюдения за действующими “живыми” 
поселками индейцев (да и само общение с индейцами и их этнографическое изучение) давали 
широкие возможности для построения этнологических и антропологических моделей, которые, при 
археологическом изучении остатков подобных памятников, как бы “опрокидывались” в прошлое. 
Поэтому такая антропологическая методика оказалась оправданной – культурная интерпретация 
получаемых археологических сведений становилась верифицируемой и достоверной. Такой подход 
получил наименование “новой археологии”. 

Забегая вперед, отметим, что “новая археология” оказала существенное влияние и на 
европейские научные школы – вплоть до того, что в настоящее время археология Старого и Нового 
света справедливо рассматривается как раздел антропологии, занимающейся изучением культур 
прошлого. Это же касалось и исследований древних цивилизаций, – как в Евразии, так и на 
американском континенте. 

Условно можно различить две волны перемен, затронувших исследования по истории 
цивилизаций. Надо заметить, что в начале ХХ в. антропологические исследования носили, в целом, 
антиэволюционный и антиматериалистический характер. В то же время в археологии возобладал 
дескриптивный, или описательный метод, довольствующийся классификацией древних поселений 
и остатков материальной культуры по времени и месту. В то время (первая половина ХХ в.) как 
культурная антропология и, отчасти, этнология, разрабатывала теоретические положения на 
материалах современных обществ, археология, – по крайней мере, на эксплицитном уровне – все 
более утрачивала характер теоретической дисциплины, и многие ученые даже стали считать ее 
интеллектуально бесплодной. 

Хотя труды Гордона Чайлда оказали сильное влияние на археологов Старого Света, на 
американском континенте их популярность была сравнительно невелика. Однако в 1930-40-е гг. 
материалистическая, эволюционная мысль вновь проникла в американскую культурную 
антропологию и антропологические теории. Археология как наука начала отказываться от 
описательности как основного методологического принципа, постепенно обретая характерную для 
нее сегодня теоретическую жизнеспособность. Заметим, что к концу ХХ в. это теоретическое и 
методологическое возрождение преобразило исследование древних цивилизаций не только Нового, 
но и Старого Света.  

Следует оговорить, что мы здесь не рассматриваем сугубо теоретические и методологические 
разработки в советской археологии за весь период ее существования, которые кардинально 
отличались от западных. Соответствующие труды советских археологов были далеки от 
антропологии, – они были подчинены исключительно марксистской теории общественно-
экономических формаций. Археологический материал распределялся механистически, по 
формационному принципу, его разновидностям и категориям часто придавался классовый 
характер. Такой подход задним числом получил наименование “стадиального схематизма”. Он был 
чрезвычайно распространен в 1920-50-е гг. В 1960-80-е гг. в теории советской археологии 
доминировали работы философского характера, обсуждавшие особенности предмета и объекта 
своей науки исключительно с позиций марксизма-ленинизма. Напомним, что с этих позиций само 
понятие “цивилизация” считалось “буржуазным”. Множество таких теоретических трудов было 
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посвящено, в частности, критике буржуазной археологии, т.е. по существу социальной и культурной 
антропологии. Поскольку такие труды не имели никакого отношения к конкретному 
археологическому материалу и в реконструктивном отношении были совершенно бессмысленными 
или беспомощными, то большинство советских археологов-практиков их просто игнорировало. 
Впрочем, их игнорировала и, как выяснилось, просто не заметила вся западная археологическая 
наука. 

Создателем “новой археологии” в 1960-е гг. стал американский археолог Льюис Р. Бинфорд. 
Пафос этого течения в том, чтобы археологи, не ограничиваясь простым описанием и 
интуитивными попытками реконструировать прошлое, должны направить свои усилия в основном 
на построение и испытание теорий и верификацию конкретных гипотез, объясняющих процессы 
развития культуры. Цель археологического исследования – это объяснение того, как и почему 
культуры со временем изменялись. А метод – создание системы “социальных измерений”, 
выделение социально-иерархических признаков, а также так называемое “этноархеологическое 
моделирование”. Суть этого метода – в комплексном исследовании поселков, недавно оставленных 
жителями, получение социокультурной информации, а затем – ретроспективное перенесение 
полученных сведений в прошлое – на памятники, где такая информация оказывается ограниченной 
и усеченной. Это же – и путь к расшифровке “культурного кода древности”.  

Под влиянием идей Л. Бинфорда с середины 1970-х гг. в мировой археологии произошел сдвиг 
интересов – от исторического процесса к процессу формирования археологических источников. 
Это было маркировано книгой Майкла Шиффера “Поведенческая археология” [2]. Шиффер 
доказывал, что непосредственно по археологическим источникам невозможно изучать культурно-
исторические процессы – сначала необходимо разработать методику увязки археологических 
фактов с событиями древности, а для этого нужно понять, как формировался археологический 
источник.  

Теоретики “новой археологии” убеждены, что археологические сведения, несмотря на свою 
“истертость” от времени, достаточны для реконструкции важнейших особенностей прошлого. Они 
содержат всю необходимую информацию: из каких-то фактов прошлого они сами состоят, а 
остальные факты в них так или иначе отражены. Нужно лишь уметь извлечь эту информацию, а для 
этого необходимо изучить природу археологических объектов как источников информации. Так 
или иначе, они вполне подвержены системному анализу в духе идей Л.Уайта. Поэтому в 
современной западной науке археология фактически “порвала связи” с историей и вошла в состав 
антропологии – в американском понимании, комплекса наук о человеке, выявляющих 
закономерности поведения и развития. В этот комплекс входит английская “социальная 
антропология”, американская “культурная антропология” (близкая к этнографии в советском 
смысле), “физическая антропология”, лингвистика, французская “структурная антропология” и 
преисторическая археология (античную или “классическую” археологию сюда не принято 
включать). Такая группировка наук продолжает давнюю традицию в английской и американской 
науке, связанную с биологизацией и “дегуманитаризацией” изучения социальных и культурных 
явлений. Как мы стремились показать, эти установки, сложившиеся в английской и американской 
науке, наиболее радикально проводит именно “новая археология”, которая считается в США 
частью антропологии. 

Исключая из этой системы наук историю, американский подход стимулирует непосредственные 
сопоставления первобытности и современной цивилизации, что приводит к модернизации первой и 
упрощению второй. История, по существу, при таком подходе лишается помощи археологии в 
изучении первобытности и древних обществ или вовсе отрывается от изучения древнейших эпох, а 
археология “распредмечивается” (лишается собственного логически целостного предмета). 
Археологов призывают с равным тщанием изучать поведение животных, керамику индейцев или 
боевые топоры и недавно функционировавшие мануфактуры. В этом смысле “новая археология” 
(“процессуальная”) исходит из позитивистской философской установки, которая сближает 
археологию с естественными и точными науками. Она приравнивает археологический источник к 
ископаемому – объекту палеонтологии, т.е. к физическому телу. “Новые археологи-
процессуалисты” видят в нем отражение адаптации системы к среде и проявление законов 
эволюции [3].  

 
1. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. – М., 1992. 
2. Shiffer M.B. Behevioral Archaeology. – N.Y., 1976. 
3. Renfrew C., Bahn P. Archaeology: theories, methods and practice. – London, 1991. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ  
У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВЧЕННІ К.Д.УШИНСЬКОГО 

М.Б.Євтух 
К.Д.Ушинський у своїх працях підкреслював, що громадське виховання тільки тоді буде справжнім, 
коли його питання стануть громадськими для всіх і сімейними питаннями для кожного, бо організм 
нових поколінь у народі “носить у собі можливість збереження і дальшого розвитку історичного 
характеру народу. 

К.D.Ushynskyi in his works has emphasized, that the public education only then will be genuine, when its 
questions will become public for all and family questions for everyone, for the structure of new generations 
in the nation carries in itself an opportunity of preservation and development of historical character of the 
nation. 
 
Наближається ювілей видатного вітчизняного педагога К.Д.Ушинського, педагога-демократа, 

мислителя, громадського діяча, чиї ідеї не тільки не втратили своєї сили і в наш час, а навпаки, 
сприяють розвитку сучасної педагогічної думки. Велич К.Д.Ушинського – не тільки в тому, що він 
відкрив нові шляхи розвитку педагогічної науки, підняв її на якісно новий щабель, а і в тому, що 
його прогресивні педагогічні ідеї  використовувалися, використовуються і використовуватимуться 
для вдосконалення процесу навчання й виховання. Гуманізм, демократизм, турбота про загальне 
благо, патріотизм, зв'язок школи з народним життям, виховуюче і розвиваюче навчання, освітнє і 
виховне значення рідної мови, праця і виховання – усі ці ідеї продовжують жити і сьогодні і тому 
особливо близькі нам. 

Справді, багатьом його ідеям з проблем педагогіки, психології, людинознавства судилося довге 
життя. Оскільки сьогодні гостро постала проблема реформування освіти на національному грунті, 
формування у молоді національної самосвідомості, ми вирішили звернутися до такого аспекту 
педагогічного вчення видатного педагога, як проблема народної школи та рідної мови, бо, на наш 
погляд, нині вона є найболючішою. Збереження мови і культури набуває у наші дні такої ж 
важливості, як і екологія. 

Відомо, що російський царизм довгий час тримав усі народи, що проживали на  території 
імперії, у неуцтві; у ХІХ ст. народна освіта була однією з найважливіших соціальних проблем,. а в 
кінці 50-х – на початку 60-х років питання освіти, навчання та виховання набули особливої 
гостроти. Як влучно висловився М. Драгоманов, “уся історія шкіл в Росії за останні сто років є не 
що інше, як бійка уряду з народом освітою та видумки, як би не дати людям вчитись, – особливо 
мужикові не дати вчитись навіть просто азбуки” (М.Драгоманов. Народні школи на Україні 
//Громада. Українська часопись. –1878. – № 2. – С. 123). 

Після скасування в Росії кріпосного права постало питання про реформу системи народної 
освіти, про нові підходи в розв'язанні актуальних питань навчання й виховання широких кіл 
трудового народу в умовах розвитку капіталістичних відносин. Першим, хто виступив із гострою 
критикою станово-кріпосницької системи освіти й виховання, хто “поглянув на справу виховання з 
філософського погляду і побачив у ньому не питання шкільної дисципліни, дидактики або правил 
фізичного виховання, а найглибше питання людського духу – “питання життя”, був М.І.Пирогов 
(див.: К.Д.Ушинський. Вибр. твори: У 2-х т. – К., 1983. – Т. 1, 2. – С. 144). У своїй статті 
“Педагогічні твори М.І.Пирогова” К.Д.Ушинський стверджує, що справді це було не тільки 
“питання життя”, а й “найбільше питання людського духу”, тому, на думку педагога, якщо 
філософське розв'язання цього питання може бути відкладене, то у практичній сфері виховання 
вирішення його потрібне негайно. “Нові покоління, – пише К.Д.Ушинський, – з'являються на світ 
божий, ростуть і вимагають від нас виховання, а виховання вимагає від нас певного напряму, певної 
мети, певного переконання” (там само). 

Славнозвісний хірург, що зазнав “і європейської слави, і севастопольських тривог”, своїми 
першими словами про виховання, за свідченням К.Д.Ушинського, “збудив педагогічну думку, яка 
спала у нас до того часу”. Справді, своїм палким виступом М.І.Пирогов розбудив прогресивну 
громадськість країни. Вперше в Історії Росії соціально-педагогічні проблеми стали предметом 
суспільного обговорення. Передові люди суспільства намагалися знайти шляхи розв'язання 
проблем виховання й освіти, відповідь на “питання життя”. Цю відповідь на питання, що його 
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поставив перед суспільством М.І.Пирогов, дав Костянтин Дмитрович Ушинський – педагог-
філософ, педагог-психолог, педагог-теоретик, видатний мислитель свого часу. Саме він показав, як 
треба виховувати і кого треба виховувати; він визначив і напрям, і мету виховання; він розробив 
широку програму реформ всієї системи освіти. 

Свої думки щодо загального характеру шкільної освіти і виховання К.Д.Ушинський висловив у 
статті, яку опублікував у 1857 р. “Про народність у громадському вихованні”. Спираючися на 
аналіз раціональних особливостей громадського виховання у різних народів Європи, педагог 
розкриває важливу закономірність розвитку освіти, що її називає принципом народності освіти. На 
думку К.Д.Ушинського, незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів 
(навчальні предмети, організація навчального процесу, дидактичні прийоми, закони шкільної 
дисципліни), у кожного з них “своя особлива національна система виховання, своя особлива мета і 
свої особливі засоби досягнення цієї мети”. Німецька педагогіка – наука суто німецька. Ідеал 
виховання німецької педагогіки – “найсправжнісінький німець”, який прагне до всебічності і 
системності знань. Розвиток характеру для німецької педагогіки – питання другорядне. В 
англійському вихованні головну увагу спрямовано на освіту і зміцнення характеру, бо характер, 
звичка володіти собою відзначає всякого справжнього джентльмена. Громадська освіта тут є 
справою приватною, а втім, можливо, – робить висновок К.Д. Ушинський, – ніде виховання не 
пройняте так національним характером, як в Англії. Виховання у англійців вийшло з історії народу 
і встановлювалося цілком самостійно, тому й характер народу такий, як і характер його виховання. 
Для французького виховання, на противагу німецькому, яке шукає розумового розвитку, і 
англійському, яке спрямоване на формування характеру, головною метою є передача технічних 
знань. Технічні навчальні заклади Франції є найкращими в Європі. Розкриваючи характерні риси 
громадської освіти різних народів, їхні виховні ідеали, видатний педагог доходить висновку, що 
мав неабияке значення у підготовці до проведення реформи освіти в Росії, а саме: оскільки 
історичні умови життя народів різні, то й системи народної освіти різних народів будуть мати 
відмінності, тобто “основи виховання і мета його, а значить, і головний його напрям різні в кожного 
народу і визначаються народним характером” (там само, с. 89). У кожного народу своя особлива 
національна система, що склалася під впливом певних факторів історичного розвитку, а тому 
запозичення одним народом у іншого виховних систем є неможливим. “Виховні ідеї кожного 
народу, – пише К.Д.Ушинський, – пронизані національністю більше, ніж будь-що інше, пронизані 
до такої міри, що неможливо й подумати перенести їх на чужий грунт, і не дивувалися б тоді, чому, 
переносячи ці ідеї до нас, ми переносимо тільки їх мертву форму, їх знеживлений труп, а не їх 
живий і оживлюючий зміст” (там само, с. 148). 

Не тільки шкільне виховання становить усе виховання народу; релігія, природа, сім'я, перекази, 
поезія, закони, література – все, з чого складається історичне життя народу,  становить справжню 
школу виховання. Тому виховання, побудоване на абстрактних чи іноземних началах, буде діяти на 
розвиток характеру набагато менше, ніж система, створена самим народом. “Як не можна жити за 
зразком іншого народу і яким би принадним не був цей зв'язок, так не можна виховуватись за 
чужою педагогічною системою, яка б вона не була струнка і добре обдумана. Кожний народ щодо 
цього повинен випробувати свої власні сили” (там  само, с. 102-103). Загальною дня всіх народів є 
наука, але не для всіх народів, – зазначає педагог, – і не для всіх людей вона становить мету і 
результат життя. Видатний педагог поставив і таке важливе питання: чи повинне виховання, 
вивчивши доручений йому характер, “взяти його природні особистості в основу своїх дій”, чи не 
звертати уваги на природні задатки а “створювати на свій власний зразок другу природу для 
людини”. 

Спираючися на науково-антропологічні знання та природознавчі дані, К.Д.Ушинський 
стверджує, що сила характеру, незалежно від його змісту, – “скарб, який нічим не замінюється”. 
Вона черпається тільки з природних джерел душі, а тому виховання повинно над усе “берегти цю 
силу як основу всякої людської гідності”. Але вся сила сліпа, бо “все вирішується нахилами 
людини і тими переконаннями, які набули в ній сили нахилів” (там само, с. 99). Природжені 
особливості нервової системи не можуть бути знищені, вони лише можуть бути змінені 
вихованням. “Та хоч які різноманітні людські типи в освічених народів, – пише К.Д. Ушинський, – 
природа завжди встигає в незліченних характеристичних рисах у зовнішності людини висунути на 
перший план рису народності, Зовнішність може бути кращим доказом, що і в душі людини риса 
національності корениться глибше за всі інші” (там само, с. 97). 
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Видатний мислитель доходить висновку, що “є одна лише загальна для всіх успадкована 
схильність, на яку може розраховувати виховання: це те, що ми звемо народністю” (там само). 
Почуття народності К.Д.Ушинський вважає таким сильним у кожної людини, що “в час загибелі 
всього святого і благородного воно гине останнім”. Навіть люди, які оселились на чужині, через 
багато поколінь можуть забути ім'я своєї батьківщини, але носити в собі її характер, “поки невпинні 
припливи нової крові, нарешті, не згладять його. Отак глибоко і сильно, стверджує педагог, 
укорінюється елемент народності в людині. А тому, на його думку, народність і є єдиним джерелом 
життя народу в історії. Вслухаємося в слова педагога-психолога: “Кожному народові судилося 
відігравати в історії свою особливу роль, і коли він забув цю роль, то повинен зійти зі сцени: він 
більше не потрібний... Народ без народності – тіло без душі” (там само, с. 100). 

Усвідомлюючи те, що суспільне буття визначає хід і напрям виховання, його зміст і завдання, 
К.Д. Ушинський зазначав, що виховання може рухатися вперед тільки з рухом усього суспільства, 
тобто воно “не веде за собою історії, а йде за нею”. А оскільки історія народу – це “процес 
усвідомлення тієї ідеї, яка криється в його народності”, то сам народ і його великі люди 
прокладають шлях у майбутнє: виховання тільки йде цим шляхом, і, діючи заодно з іншими 
громадськими силами, допомагає йти ним окремим особам і новим поколінням. На думку 
К.Д.Ушинського, громадське виховання, яке зміцнює і розвиває в людині народність, сприяє 
розвиткові народної самосвідомості, “воно робить сильний і благотворний вплив на розвиток 
суспільства, його мови, його літератури, його законів... словом, на всю історію” (там само, с. 101). У 
такому вихованні криється велика таїна удосконалення людської природи. 

К.Д.Ушинський підкреслював, що громадське виховання тільки тоді буде справжнім, коли його 
питання стануть громадськими для всіх і сімейними питаннями дня кожного, бо організм нових 
поколінь у народі “носить у собі можливість збереження і дальшого розвитку історичного 
характеру народу”. Педагог застерігав, що виховання може впливати на сімейний характер людини, 
але на характер народний – ні, тому ніхто не має права втискувати ідею народності у вузькі рамки 
нашого ідеалу. Людина, як би високо не була розвинена, завжди стоятиме нижче народу. 

Автор закінчує свою статтю ствердженням: “Де нема громадської думки про виховання, там 
нема громадського виховання” (там само, с. 103). Тобто громадське виховання, яке є складовою 
народності у вихованні, має бути створене самим народом, воно повинне стати результатом 
широкого обговорення у періодичній і особливо педагогічній пресі. Громадське виховання тільки 
тоді виявляється дійовим, коли його питання стають життєво важливими для всіх і пробуджують 
ініціативу самого народу. 

З ідеєю про народність в громадському вихованні видатний педагог тісно пов'язував 
обгрунтування ідеї народної школи як головної ланки загальної середньої освіти: “...Якщо де й має 
виявлятись народність, то, звичайно, вже в народній школі” (там само, т. 2, с. 63). У багатьох своїх 
статтях (”Питання про народні школи”, “Загальний погляд на виникнення наших народних шкіл”, 
“Недільні школи”, “Про засоби освіти через письменність”, “Проект учительської семінарії”, 
“Педагогічна подорож по Швейцарії” та ін.) К.Д.Ушинський ставить питання про необхідність 
загального і обов'язкового навчання. “Основою будь-яких тривалих поліпшень у народному побуті, 
основою будь-якого руху вперед цивілізації сільського населення повинна обов'язково, неминуче 
бути народна школа, яка б, вносячи в наші села розумне початкове виховання, відкрила зір і слух, 
душу й серце народу. Заснування народних шкіл у великих і малих селах – ось, на нашу думку, 
найнеобхідніше доповнення до “Положення 19-го лютого”, – пише педагог-демократ у статті 
“Питання про народні школи” (там само, с. 58). Заснування народних шкіл у селах, на його думку, 
має бути “найбільшим державним питанням”. 

К.Д.Ушинський рішуче виступив проти дворян-кріпосників, царських чиновників, які у своїх 
виступах заперечували можливість загальної освіти для народу, посилаючися на те, що селяни не 
розуміють потреби в освіті і протидіють створенню шкіл. На противагу цьому педагог доводить: 
“Хоч як мало розвинений наш селянин, але повірте, що й він легко зрозуміє: щоб бути хорошим 
волосним або сільським старшиною, займати будь-яку громадську посаду, щоб бути корисним 
членом сільської общини, щоб вести справу з поміщиком, з казною, з адміністрацією, щоб 
зрозуміти всі ті відносини, в які вступає тепер селянин, і зуміти розібратися в цих відносинах, – 
навчання необхідне. Повірте, що “Положення 19-го лютого” спонукатиме й тих селян, які досі 
через неуцтво (а почасти і з життєвого досвіду) заперечували корисність школи, – спонукатиме 
віддавати свою останню копійку, щоб принаймні діти їхні з часом могли скористатися цілком 
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перевагами нового положення” (там само, с. 59). Потребу в навчанні дітей, що пробудилася в 
сільському населенні або, принаймні, яка готова пробудитися в найвіддаленіших закутках Росії, 
К.Д.Ушинський вважає безсумнівним фактом. 

К.Д.Ушинський спростував і демагогічні твердження представників реакційних кіл щодо 
фінансової сторони загальної освіти. Він підкреслює, що масове створення народних шкіл- 
“найвигідніша, найтривкіша і найосновніша фінансова операція”, бо хороша народна школа 
відкриває джерела народного багатства, збільшує розумовий і моральний капітал народу, без якого 
всі інші капітали мертві. “...Неуцтво народу коштує йому так дорого, що, без сумніву, самої річної 
непродуктивної плати за неуцтво досить, щоб заснувати пристойні школи по всій Росії і 
утримувати їх двадцять років”, – доводить К.Д.Ушинський. 

К.Д.Ушинський зазначає, що умови для створення народних шкіл у різних місцевостях 
неоднакові: одні можуть заснувати і утримувати прекрасні школи, дня інших це буде важко, а для 
третіх і зовсім неможливо. З гіркотою він говорить про те, що яке-небудь білоруське сільце з десяти 
чи дванадцяти дворів звичайно не спроможне буде мати хорошу школу, “хоча й воно несе у шинок 
удвічі більше того, чого варте її утримання і платить за своє неуцтво всім можливим здиршиками, 
мабуть, не менше, ніж слід було заплатити хорошому вчителеві, який би, можливо, позбавив його 
жителів назавжди від усяких здирщиків і згубного впливу шинків” (там само, с. 60). Педагог 
підкреслює, якщо таке сільце не може утримувати пристойної школи, то це не означає, що така 
школа не повинна існувати в якому-небудь великоруському чи малоросійському селі, на триста чи 
на чотириста дворів, яке “за одне свято чи за один похід до станового або справника витратить 
більше, ніж коштує річне утримання найкращої школи”. Палкий прихильник не тільки загального, а 
й обов'язкового навчання, К.Д.Ушинський з обуренням констатує, що оброки, які платили кріпаки 
своїм панам, такі великі, що для утримання прекрасних шкіл вистачить десятої частки. “Третьої 
частки того, що, не доходячи до казни, потрапляло в кишені відкупників та їх численних команд – 
пише К.Д. Ушинський, – досить, щоб відкрити по всій Росії тисячі шкіл” (там само, с. 61). 

Відомо, що ідея обов'язкового навчання, висунута К.Д.Ушинським, збудила сильну протидію з 
боку деяких прогресивних журналів, яким не сподобалось слово “обов'язкове і примусове”. 
К.Д.Ушинський вважає, що обов'язок навчати дітей є “найсправедливішим обмеженням 
батьківського деспотизму і найсправедливішою вимогою суспільства щодо окремої особи”. “Хто 
має дітей, – наголошує він, – той зобов'язаний підготувати з них хороших, корисних членів 
суспільства, серед якого він живе. Якщо піддані держави зобов'язані утримувати війська, 
адміністрацію, суди, шляхи тощо, то так само зобов'язані вони давати освіту своїм дітям, бо це 
принаймні така сама державна потреба, як і всі інші” (там само). 

К.Д.Ушинський був переконаний, що народна школа може широко і безперешкодно 
розвиватися лише тоді, коли про розвиток її дбатиме той самий народ, якому вона потрібна і чиї 
діти в ній навчаються. За К.Д.Ушинським, народна школа має бути народною справою, або, як він 
висловився, “суто сімейною справою народу”. Свою думку про те, що розвиток народних шкіл 
треба віддати в руки самого народу, педагог аргументував так: “Не забуваймо, що коли ми багато 
чого хочемо вчити простий народ, то є багато що. чого ми самі від нього навчилися. Не забуваймо, 
що цей народ створив ту глибоку мову, глибину якої ми й досі ще не змогли виміряти, що цей 
простий народ створив ту поезію, яка врятувала нас від дивного дитячого белькотання, на якому ми 
наслідували іноземців; що саме з народних джерел ми поновили всю нашу літературу і зробили її 
гідною цієї назви; що цей простий народ, нарешті, створив і цю велику державу, під захистом якої 
ми живемо” (там само, т. 2, с. 200). Щодо вищих верств населення, адміністрації, то, на його думку, 
вони повинні сприяти шкільній справі “тільки переконанням, роз'ясненням, прикладом і, нарешті, 
матеріальною або інтелектуальною допомогою”; примусу, заборони, регламентації і подібних до 
цього заходів з їх боку не повинно бути. Як приклад того, яких успіхів можна досягнути таким 
чином, К.Д.Ушинський говорить про Олександрівське земство (Катеринославська губернія), де 
велику роботу зі створення народних шкіл провів відомий педагог і методист початкової освіти, 
послідовник К.Д.Ушинського М.О.Корф. 

Педагог розумів, що в деяких місцевостях тяжка бідність селян не давала змоги навіть і 
подумати про школу. “Зрозуміло, – пише він, – що там, де селянин ледве може прогодувати своїх 
дітей, та й то не чистим хлібом, а наполовину з лободою, соломою чи половою – важко виникнути 
школі” (там само, с. 192). З радістю К.Д.Ушинський повідомляє, що саме усвідомлення настійної 
потреби в освіті простого народу спонукало освічену частину земств роз'яснювати народу потребу 
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школи і сприяти заснуванню шкіл. Але земства не мали б успіху в цій справі, коли б назустріч їм не 
йшло із самого середовища народу пробуджене усвідомлення потреби в освіті, покликане до життя 
реформами. К.Д.Ушинський підкреслює, що створення народних шкіл йде найприроднішим чином, 
з прямих своїх джерел, а саме “з розуміння народом необхідності освіти для життя і з теплого 
джерела любові батьків до дітей, яких батьки хочуть підготувати до життя, кращого за те, яким 
вони самі жили” (там само). 

Педагог-просвітитель, прагнучи поліпшити життя трудового народу, вбачав в освіті його 
основну умову “народного розвитку” і йому здавалося, що “Положення 19-го лютого” остаточно 
зняло “найголовнішу перепону, яка стояла на шляху нашої цивілізації”. Але його погляди на 
реформаторську діяльність уряду мали ілюзорний характер. Педагог не зумів побачити 
грабіжницького характеру “селянської реформи”. Досить скоро, коли до керівництва народною 
освітою прийшов реакціонер Д.Толстой, почалася запекла боротьба проти прогресивних 
педагогічних ідей та їх носіїв, посилився урядовий нагляд за школою, ставилося питання про 
передачу всіх початкових шкіл до церковного відомства. 

Вчення К.Д.Ушинського про народність у громадському вихованні тісно пов'язане з ідеєю рідної 
мови як важливого фактора загальної освіти, єдиного засобу виховання в дітей справжнього 
гуманізму. У статті “Рідне слово” К.Д.Ушинський дає високу оцінку педагогічному значенню 
рідної мови – “найбільшого народного наставника”, який навчав народ ще тоді, коли не було ні 
книг, ні шкіл, і продовжує навчати “до кінця народної історії” (там само, т. 1, с. 123). На думку 
видатного педагога, рідне слово – єдина сфера розвитку духу, тому будь:яке навчання й виховання 
мають будуватись з метою оволодіння цією сферою. “Рідне слово, – пише він, – є основою будь-
якого розумового розвитку й скарбницею всіх знань; з нього починається будь-яке розуміння, через 
нього проходить і до нього повертається” (там само, т. 2, с. 114). Мова народу, за К. Д. Ушинським, 
– це “витвір творчої здібності дару слова” не однієї людини й не одного людського життя, а 
“численних життів, численних поколінь”. Свої думки і свої почуття протягом багатьох тисячоліть 
народ склав у мові своїй. Наслідуючи слово від предків наших, підкреслює педагог, ми не тільки 
наслідуємо засоби передавати наші думки й почуття, а наслідуємо самі ці думки і самі ці почуття. 
“Від усього життя народу, – стверджує педагог, – це єдиний живий залишок на землі і ми – 
спадкоємці цих живих багатств, у яких склалися всі результати духовного життя народу” (там само, 
с. 224). Ось чому викладання вітчизняної мови в початковому навчанні становить “предмет 
головний, центральний”, який “входить в усі інші предмети і який зосереджує в собі їх 
результати...” (там само, с. 247). Але не тільки в початковому навчанні він відводив рідній мові 
виключне місце; він наполягав також на “глибокому центральному значенні вітчизняної мови... й у 
середніх навчальних закладах” (там само). Саме через рідну мову, – підкреслює К.Д.Ушинський, – 
дитина входить у сферу духовного життя народу, але й світ, що оточує дитину, відбивається в ній 
своєю духовною стороною теж через посередництво рідної мови. Вводячи дитину в народну мову, 
ми вводимо її в світ народної думки, народного почуття, народного життя, у сферу народного духу. 
Адже у скарбницю рідного слова, – пише педагог, – одне покоління за іншим складали “плоди 
глибоких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і 
пережитої радості”. Мова, стверджує К.Д.Ушинський, – це найживіший, найбагатший і 
найміцніший зв'язок, що з'єднує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, 
історичне ціле. Якщо зникне мова, зникне й народ, живе мова – живий народ. Мова, за Ушинським, 
– це найповніший і найвірніший літопис багатовікового життя народу, тому, засвоюючи її, кожне 
нове покоління засвоює в той же час “плоди думки й почуття тисячі поколінь, що передували йому 
й давно вже зотліли...” (там само, т. 1, с. 123). 

”Не умовних звуків тільки вчиться дитина, – зауважує К.Д. Ушинський, – а п'є духовне життя й 
силу з рідної груді рідного слова” (там само, с. 124). Цей “незвичайний педагог” не тільки навчає 
багато чого, а навчає напрочуд легко. Доказом цього є той факт, що іноді іноземець, який з 
великими зусиллями набуває “інстинкту чужої мови”, може двадцять років прожити в Росії і не 
набути тих знань у мові, що їх має трирічна дитина. Засвоюючи рідну мову, – підкреслює педагог, – 
дитина освоює не тільки слова, їх сполучення та видозміни, а “безліч понять, поглядів на речі, 
велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови, – і засвоює легко й 
швидко, за два-три роки, стільки він й половини того не може засвоїти за двадцять років старанного 
й методичного навчання. Такий цей великий народний педагог – рідне слово!” (там само, с. 125). 

Мова, на думку К.Д. Ушинського, є найкращою характеристикою народу, бо в ній відбивається 
національний характер. Ось чому засвоїти мову свого народу – це значить проникнути у його 
характер. Чим глибше ми проникаємо в мову народу, тим глибше ми “ввійдемо” в його характер. 
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Ось чому,  зауважує педагог-патріот,  ми мусимо зробити висновок, якою мовою має говорити у 
дитинстві дитина, якщо нам не байдужий її духовний розвиток. К.Д.Ушинський переконливо 
доводить, що те, що відповідає нашим природженим нахилам (маються на увазі національні 
особливості характеру, які передаються у спадок від батьків до дітей), діти сприймають легко і 
засвоюють міцно, а те, що “суперечить цим основам, або чуже їм, ми силоміць приймаємо, 
удержуємо слабо...” (там само, с. 126). Прикладом цього може бути навчання дітей-українців 
російською мовою, який наводить К.Д.Ушинський у своєму творі “Педагогічна подорож по 
Швейцарії”. “Мало успіху матиме та школа, у яку дитина приходить з дому, наче з раю в пекло, і з 
якої вона біжить додому, мов з темного пекла, в якому все темне, чуже й незрозуміле, у світлий рай, 
де все світле, зрозуміле й близьке серцю, а майже таке враження повинна справляти школа на 
дитину малоросіянина, коли вона починає відвідувати це дивне місце, в якому одному тільки на все 
село й розмовляють незрозумілою мовою. Дитину, яка не чула дома жодного великоруського слова, 
починають у школі з першого ж дня ламати на великоруській, а то й на той потворний жаргон, який 
виробляється в малоосвіченого малороса при намаганні розмовляти по-великоруськи. Така школа з 
першого ж дня, і дуже непривітно, нагадає дитині, що вона не дома і, безперечно, здається ій 
букою... душу ж людини така школа не розвиває, а псує..., а великоруська грамота неодмінно загине 
без будь-якого доброго сліду в малоросійському селі” (там само, т. 2, с. 99-100). Така школа, з 
гіркотою підкреслює К.Д.Ушинський, не пустить коріння в народне життя і не принесе для нього 
корисних плодів. “Що ж означає вона із своєю сотнею погано завчених слів перед тією безмежно 
глибокою, живою й багатою мовою, яку виробив і вистраждав собі народ протягом тисячоліття?” – 
запитує педагог. Відповідь така: по-перше, ця школа значно нижча за народ; по-друге – така школа 
безсильна, бо вона не будує розвитку дитини “на єдино плодотворному духовному ґрунті – на 
народній мові й народному почутті, що відбилося в ній”; по-третє, така школа не потрібна, бо 
дитина “не тільки входить у неї із зовсім чужої її сфери, а й виходить з неї в ту ж саму чужу їй 
сферу” (там само, с. 100). Які актуальні думки! За К. Ушинським, мова народу є кращим тлумачем 
природи й життя, що оточують її. А коли чужа мова замінює дитині рідне слово, то тоді ця мова 
витлумачує їй “чужу природу, чуже життя”, які зовсім її не оточують. “Нічого більше, – говорить 
педагог, – як тільки те, що дитина важче, тупіше, менш глибоко входить у розуміння природи й 
життя, або, інакше кажучи, розвивається повільніше й слабше” (там само, т. 1, с. 127). 

Життя підтвердило правдивість ідей видатного педагога, полум'яного борця за рідне слово і 
рідну школу. Майже через півстоліття відомий учений-історик XX століття М.Грушевський у книзі 
“Про українську мову і українську школу” повторить ці думки К.Д.Ушинського, а обґрунтовуючи 
їх, зробить посилання на його ім'я: “Та не позволено було вчити по школах із українських книжок. 
Вчили по-руському і з руських книжок, а діти селянські тої мови добре розуміти не могли, і наука 
ішла через те тупо, і що навчалися, те дуже скоро забували, навіть траплялося, що вийшовши зі 
школи за три або чотири роки читати вже забували. А крім того зіставалися, що називається, без 
язика: бо по-руськи не могли навчитися, а від своєї мови відставали, бо в школі їм казали, що те не 
мова, а так мужицька говірка. І так забивали їм памороки, що на все життя відбивали охоту і до 
книжки, і до науки, і до всякого знання; калічили душу, а не вчили; найбільш тямущі знавці 
шкільної науки в Росії, як Ушинський, барон Корф, Вессель, Водовозов розуміли і показували на 
се, що від науки нема користі для народу: треба доконче вчити дітей рідною мовою, щоб наука 
добре йшла, – значить на Україні треба вчити по школах українською мовою. Інакше український 
народ не вийде з теперішньої темноти, убожества і поневіряння” (М.Грушевський. Про українську 
мову і українську школу. – К., 1991. – С. 17.). 

Бачачи відсталість суспільної освіти, прагнучи внести зміни в ній на користь народу, 
К.Д.Ушинський запевняв, що нові школи в Росії повинні б бути пройняті переконанням, що рідне 
слово – “єдина сфера розвитку духу” і що “з метою оволодіння цією сферою мають будуватися 
будь-яке навчання й розвиток” (Вибр. пед. твори: У 2-х т. – К., 1983. – Т. 2. –С.114). 

До вчення К.Д.Ушинського про рідну мову звертався і інший відомий учений-педагог і 
просвітитель М.Драгоманов. Розробляючи концепцію духовного розвитку української нації, 
національного у шкільній освіті, М.Драгоманов неодноразово посилався на авторитетного знавця 
педагогічної науки і шкільної справи К.Д.Ушинського, вважаючи його “досить прихильним до 
українства”. Підтримуючи ідеї К.Д.Ушинського про народність у суспільному вихованні, 
М.Драгоманов наполягав на необхідності “починати в наших школах вчити по-нашому, а опісля 
переходити вже до московської мови, як і радили в свої часи (1862-1863 рр.) вчені-педагоги 
К.Ушинський, Вессель” (див.: “Народні школи України”). А тому М.Драгоманов вважає за 
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необхідне “зложити такі читанки, де б були приміри української пісні, казки, приказки повім вірші” 
(там само). 

У наш час відродження українського шкільництва, національної системи виховання 
актуальними є думки видатного вітчизняного педагога про те, що основними предметами для 
загального гуманістичного розвитку сучасної людини повинні бути рідна мова і рідна література. 

Глибоко усвідомлюючи педагогічне значення рідної мови –”наставника роду людського”, 
К.Д.Ушинський висунув три мети навчання рідної мови: 1) розвинути в дітей дар слова; 2) ввести 
дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови; 3) засвоїти логіку мови. Не втратили свого 
значення поради видатного педагога-психолога про те, що “дар слова” можна розвинути в дітей 
шляхом поєднання навчання рідної мови з “наочним навчанням”, розвитку спостережливості, 
“зведення спостережень в одну думку”, привчання дітей міркувати, висловлювати свої думки 
словами просто, чітко, строго, логічно. Основою початкового навчання рідній мові він вважав 
розвиток змістовної і логічно побудованої, грамотно оформленої мови. Усна мова грунтується на 
мисленні, тому він радить давати дітям вправи такі, що збуджують думку і викликають виявлення 
цієї думки в слові. К.Д.Ушинський переконливо доводив, що логіка природи є “найбільш 
доступною” і “найбільш корисною” логікою для дітей, що вивчення дітьми “конкретних фактів із 
оточуючого життя і живої природи” перш за все і забезпечує їх розумовий розвиток і моральне 
виховання. Тому і завдання перед вчителем ставилося: не тільки навчати дітей грамоти й 
рахування, а прилучати їх до скарбниці рідної мови, до початку наукових знань про природу і 
суспільство, тобто зробити навчання дітей народу розвиваючим. Щоб допомогти вчителям і дітям в 
цьому плані, К.Д.Ушинський  створив навчальні книги “Дитячий світ” та “Рідне слово”, які зробили 
переворот в історії школи Росії. Ці книжки розвивали не тільки мову, мислення, моральність, 
емоційність дітей, а й спонукали їх  пізнавальний інтерес до навколишнього середовища, явищ 
природи і суспільства. Накреслений педагогом-психологом загальний шлях пізнання дитиною 
оточуючої дійсності, шлях розвитку її мислення У процесі вивчення рідної мови за допомогою 
логічних вправ, а саме руху від безпосередніх спостережень предметів і явищ природи до 
порівняння, узагальнення, нарешті, до спостереження за власним мисленням і вираженням його у 
слові з великою майстерністю був втілений у цих підручниках. 

У “Рідному слові” (”Перша книга після азбуки”) автор поставив  за мету розвивати за 
допомогою рідного слова не тільки пасивну, а й активну увагу учнів. Автор застерігав від 
використання в навчанні тільки цікавого, що призводить до розвитку пасивної уваги. 
“Пробуджуючи інтерес до навколишнього в душі дитини, – пише К.Д.Ушинський, – і особливо 
інтерес до слухання цікавих оповідань, ми повинні остерігатися, щоб не перейти через межу 
розсудливості й не знесилити дитячої душі, живлячи її тільки цікавим і не збуджуючи її до 
самостійної дійсності, яка насамперед виявляється в активній увазі (там само, с.266). У розвитку 
активної уваги видатний педагог бачив і шлях до розвитку сили волі, “самостійного характеру”. 
“Воля наша, – пише К.Д.Ушинський – як і наші м'язи, міцніє тільки від діяльності, що постійно 
посилюються. Надмірними вимогами можна підірвати і волю, і м'язи й спинити їх розвиток, але, не 
вправляючи їх, ви неодмінно матимете й слабкі .м'язи, й слабку волю” (там само, с. 267). Саме на 
цій психологїчній основі К.Д.Ушинський вводить до “Рідного слова” не тільки цікаві казки, а й 
“нецікаві, але корисні вправи”, починаючи з найлегших і ускладнюючи їх потім дедалі більше. 

Як чудовий знавець дитячої психологіїі К.Д.Ушинський ввів до своїх підручників багато 
науково-пізнавальних творів: статті, оповідання, нариси, казки, невеличкі оповіданнячка. Серед них 
чимало ділових статейок, які сприяють розширенню кругозору дитини і зміцнюють її розумові 
сили. Є в книжках і науково-художні статті, які написані яскраво, виразно, цікаво. К.Д.Ушинський 
використав різні жанри і прийоми для популяризації наукових знань. Іноді дуже маленькі 
мініатюри, у яких міститься значний пізнавальний матеріал, доповнюються малюнками, 
прислів’ями, приказками, примовками, загадками, а також уривками із віршів російських поетів. 

К.Д.Ушинський вважав прислів'я одним із важливіших засобів введення дитини в розуміння 
народного життя, бо в них “відбилися всі сторони життя народу: домашня, сімейна, польова, лісова, 
громадська; його потреби, звички, його погляд на природу, на людей, на значення всіх явищ життя'' 
[там само, c.270]. Більше за те, вони становлять собою “маленьку розумову задачу, яка цілком 
дитині під силу”. Щодо приказок, примовок і скоромовок, то мета їх – розвинути в дітей “чуття до 
звукових принад рідної мови”. Глиобоко переконаннй в тому, що ніхто не спроможний “змагатися з 
педагогічним генієм народу”, К.Д.Ушинський використав і багато казок, за якими стояв народ з 
його знаннями й мудрістю. “Я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище від усіх оповідань, 
написаних спеціально для дітей освіченою літературою. У народній казці велика, сповнена поезії 
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дитина-народ розповідає дітям свої дитячі мрії і принаймні наполовину вірить сама в ці мрії”, – 
писав К.Д. Ушинський. Врахував педагог і те, що в казках ідеал народу завжди позначений 
найкращими чеснотами душі народної: чесністю і працьовитістю, співчуттям до скривджених, а 
також глибоким патріотизмом. 

К.Д.Ушинський постає перед нами не тільки як геніальний педагог, а й талановитий 
письменник. Більше ніж половину творів, що увійшли до другої частини “Рідного слова”, написано 
самим педагогом, близько 90 відсотків “Дитячого світу” теж створено ним або перероблено таким 
чином, що можна ці твори вважати оригінальними. Чимало коротких оповідань написано 
К.Д.Ушинським на основі своїх спогадів з дитинства, проведеного “в багатій на мальовничі й 
різноманітні ландшафти” Чернігівщині, особливо про звичаї і обряди українського народу. “Нехай 
кожний пригадає своє дитинство, – пише К.Д.Ушинський, –  і він побачить, що свято для дитини – 
зовсім не те, що для нас, що це справжня подія в річному дитячому житті і що дитина лічить свої 
дні від свята до свята, як ми лічимо свої роки від однієї важливої події нашого життя до іншої. 
Церква із своїми урочистими обрядами, природа із своїми річними змінами і сім'я із своїми 
святковими звичаями, розвагами – ось три елементи, які осяють у моїй пам'яті кожне свято мого 
дитинства. І яке тьмяне й сіре було б це дитинство, коли б з нього викинути свята. Я вважаю, що й 
тепер діти, принаймні в тих сім'ях, які очистили свій побут до абсолютної безбарвності вигнанням з 
нього всіх хороших звичаїв і всієї поезії давнини, – живуть так само, як жили колись і ми, і що 
крашанки, берізки, бузок, вербички так само наповнюють і довго наповнюватимуть життя 
російської дитини [там само, с.284-285]. 

Думки видатного педагога про значення народної творчості в навчанні і вихованні дітей не 
втратили своєї цінності в наш час. Відродження національної культури неможливе без системи 
знань про український народ, про особливості його побуту й трудової діяльності, про звичайну 
сімейну обрядовість, про вірування й народну мораль. Зараз в усіх школах у V-VII класах 
вивчається курс народознавства. Як свідчать публікації у педагогічній пресі та практика студентів з 
виховної роботи в школі, особливо вдало відбуваються уроки або виховні заходи з тем: “Мова наша 
солов'їна”, “Козацькому роду нема переводу”, ''Без верби і калини нема України”, “Рушник у 
народному побуті”, “Колискові пісні” тощо. Цінним є те, що використовуються зроблені учнями 
записи казок, віршів, прислів'їв, приказок, легенд, розповідей бабусь і дідусів про звичаї, обряди, 
домашні обереги тощо, зібрані старовинні речі, дитячі вироби в національному стилі. Улюбленими 
стали вечори відпочинку “Молодіжні вечорниці”, “Козацькі забави”, “Свято родини”, конкурси на 
кращий осінній букет “Квіти рідного краю” тощо. Головна мета цих заходів – щоб діти навчилися 
цінувати культурні надбання попередніх поколінь українців, а також інших народів, любили своє і 
чужого не цурались. Сподіваємося, що на сучасному шляху розвитку національної ніколи 
педагогічні ідеї К.Д.Ушинського допоможуть нам у цьому. 

 
 

НОВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ:  
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

М.М.Окса  
А.Макаренко стверджував, що педагогічну технологію не можна будувати за формулою: “Вивчення 
життя і участь в ньому”. На першому етапі педагогічної технології А.Макаренка змінюються 
об’єкти взаємодії. Нарешті, на четвертому етапі норми і цінності так глибоко засвоюються, що 
вихованець і поза контролем колективу не може їх порушити. Твори А.Макаренка – письменника 
мали і мають досі великий вплив на багатомільйонну армію читачів.  

A.Makarenko was sure, that it is impossible to build pedagogical technology according to the formula: ‘To 
study life and participate in it’. At the first stage of A. Makarenko’s pedagogical technology the objects of 
interaction change. Eventually, at the fourth stage, the norm and the values are so deeply learnt, that the 
child even out of the control of the collective cannot break them. A. Makarenkо’s works had and have till 
now large influence on the multimillion army of the readers.  
 
Корінні зміни процесу підготовки вчителя не можливі без змін і удосконалення педагогічних 

технологій на чіткій науковій основі. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття набув поширення 
педагогічний рух, який називався “нове виховання”. Він приніс нові ідеї, а саме: визнання 
дитинства оригінальним етапом розвитку людини, ставлення до особистості з повагою, врахування 
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власного досвіду, стимулювання самостійності як джерела розвитку особистості, цілковиту відмову 
від насильницького виховання. Названі ідеї пересували центр виховного процесу з вихователя на 
дитину. Однак обмеженість цього підходу уже в той час вимагала в організації освіти поліпшення 
процесу формування і вчителя. 

Історія теорії і практики освіти свідчить, що ця проблема оптимально буде розв’язана лише тоді, 
коли педагогічні технології будуть спиратися на людинознавство, яке дасть підстави для 
культуровідповідної та природовідповідальної педагогічної практики. 

У 20-і рр. ХХст. в Україні в межах нових педагогічних технологій, які спираються на ретельне 
вивчення природи дитини, виникає педагогія як наука про розвиток дитини, як “антропологічна 
база” педагогіки. Її презентували О.Залужний, І.Соколянський, В.Радзимовська, В.Протопопов, 
Я.Чепіга, С.Ананьїн, К.Лебединцев, В.Гаккебуш, А.Володимирський, Ю.Горбенко та ін. Цілком 
зрозуміло, що вивчення дитини тільки для того, щоб пристосувати процес навчання до 
психологічних і фізіологічних особливостей життя, не в змозі в повному обсязі сприяти розвитку 
дитини, тому що розкриття її якостей відбувається також під впливом навчання і виховання. 

Саме тому проти технології, створеної на основі педагогічних схем, гостро виступає 
А.Макаренко. Він стверджував, що не можна педагогічну технологію будувати за формулою: 
“Вивчення життя і участь в ньому”. Не можна абстрактно вивчити дитину або середовище. Тільки в 
процесі дослідження практичного досвіду людини можна зрозуміти і пояснити смисл її поведінки, 
спрямованість особистості. Педагог-новатор скептично ставився і до розроблених методів 
дослідження. Він справедливо стверджував, що більшість тестових випробувань нічим не 
допомагають педагогам-практикам. А.Макаренко піддав різкій критиці методологічну основу 
технології, підкреслюючи, що немає потреби йти від теоретичної, заздалегідь збудованої схеми. Він 
вважав, що соціальна практика, досвід вчителів – найцінніша база, на яку необхідно спиратися, 
розробляючи педагогічну теорію. Достатньо ввести дитину в добре організований колектив, щоб 
докорінно змінити її поведінку. 

Спираючися на розроблену концепцію колективу, А.Макаренко створює власну педагогічну 
технологію, яка складається із послідовного ряду етапів. 

Повага до особистості іншої людини, збереження почуття власної гідності, створення умов 
розвитку особистості – це ті вимоги, які, за переконанням А.Макаренка, повинні засвоюватися 
вихованцями і стверджуватися у житті. Учні вислуховують ці вимоги. Кожен, хто не погоджувався, 
мав право залишити колонію і комуну – таким був перший етап педагогічної технології, 
розробленої А.Макаренком. 

На другому етапі ці вимоги приймаються активом колективу, який разом з вихователем починає 
боротьбу за втілення їх у свідомість і поведінку колективів і комунарів. Тепер ці вимоги йдуть не 
лише від керівника колонії, а і від ради командирів, яка послідовно втілює у життя суспільно 
значимі норми і цінності. 

На третьому етапі весь колектив приймає вимоги, всі його учасники обдумують їх. Нарешті, на 
четвертому етапі норми і цінності так глибоко засвоюються, що вихованець і поза контролем 
колективу не може їх порушити. Рецидиви повернення до антисуспільних норм поведінки можливі, 
але вони свідчать про незавершеність виховної технології. Вся практика А.Макаренка є 
ілюстрацією, розробленою новатором педагогічної технології, при якій різко підвищувався статус 
командира, а рада командирів ставала інструментом, за допомогою якого можна було диктувати 
умови роботи. Сама ідея виховного значення праці, за допомогою якої ніби можна було змінити 
психіку і свідомість людей, прийшла з педагогічних пошуків радянських педагогів 20-х років. У 
своїй педагогічній роботі теоретики і практики довели цінність праці як ефективного засобу 
виховання. Але А.Макаренко стверджував, що праця не сама по собі благотворно діє на людину. 
Тільки пов’язане з моральним вихованням та іншими видами діяльності трудове виховання може 
стати важливим засобом зміни поведінки людини. 

Відкрита Макаренком важливість мажорного тону, прапора і ритуалів, духового оркестру, 
шеренги як важливого атрибута педагогічної технології знайшла відображення у режимі і 
функціонуванні багатьох дослідно-показових закладів і демонструвала перед світом ефективність 
його наукового напряму. 

Аналіз основи технологій дає можливість виділити основи для класифікації. Важливим 
атрибутом педагогічних технологій є існування концептуального обгрунтування. За технологіями, 
які реалізувалися в класичній гімназії, єдиній трудовій школі, стоять педагогічні теорії, розроблені 
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в руслі гербартіанства, реформаторської педагогіки, радянської педології. Разом з тим педагогічні 
технології можуть народжуватися із масового досвіду вчителів. Їх творцями стають педагоги-
новатори, які через спроби і помилки створюють нові засоби виховання і навчання школярів. 

Липецький, ростовський, казанський досвіди, результати творчих пошуків С.Лисенкової, 
В.Шаталова, І.Волкова, І.Іванова, М.Гузика становлять собою технології без фундаментального 
теоретичного обгрунтування, але є могутнім засобом перетворення практичної діяльності за 
допомогою засобів педагогічного впливу. На наш погляд, всі інші моделі педагогічних технологій 
можна представити як модифікації виділених на цьому ґрунті підстав. 

У педагогічний технології А.Макаренка значної уваги набувають природні фактори дитини і 
насамперед її психічній стан в той чи інший момент. Серед багатьох психічних чинників, які 
впливають на особистість вихованця, А.Макаренко виділяв навіювання, яке ставив поряд із 
переконанням, хоча й бачив у цих поняттях відмінності. Переконання передбачає вплив на 
свідомість, навіювання актуалізує або змінює певні установки, ціннісні орієнтації, поведінку 
виховуваного не логічними міркуваннями, а переважно шляхом зовнішнього провокування.  

Спеціальних розробок із цього питання А.Макаренко не залишив, деякі ідеї відобразив у своїх 
художніх творах, статтях, виступах. Зокрема, він писав: “Коли-небудь справжня педагогіка... 
розбере механіку людського зусилля, вкаже, яке місце належить у ньому волі, самолюбству, 
сорому, навіюваності, наслідуванню, страху, змаганню і як усе це комбінується з явищами чистої 
свідомості, переконаності, розуму” [1, т.3, c. 388]. 

Вважаючи першочерговим завданням виховання організацію життя і діяльності дитячого 
колективу, А.Макаренко дає нам цілий набір відповідних методичних прийомів. Одним з них є 
рішуча вимога того, що ви праві. Причому надзвичайно важливо врахувати рівень розвитку 
колективу. Чим слабші колективістські взаємини дітей, тим більше значення має незаперечний 
авторитет педагога. Щодо дисципліни, то пропагувати слід саме її естетичний  бік. Думка про те, 
що вона прикрашає колектив, “повинна бути навіювана” [1, т.1, c. 147]. 

Про виховання чесності А.Макаренко говорив у лекції “Дисципліна, режим, покарання і 
заохочення”: “Ми маємо змогу теорію чесності, теорію ставлення до речей чужих, своїх і 
державних розвинути з безмірною переконаністю, з дуже суворою логікою, з великою 
навіюваністю” [1,т.4,c.142]. 

Одним з найбільш сильних прийомів перевиховання А.Макаренко називав “вибух”: миттєвий 
вплив на особистість, супроводжуваний душевним потрясінням, яке переважає усі її бажання й 
устремління. Цей метод ґрунтується не тільки на негативних емоціях, приклади їх ми бачимо в 
епізодах із Задоровим, Ужиковим, описаних у “Педагогічній поемі, а й на позитивних: подиву, 
радості, захоплення, гордості тощо. Такими емоціями, скажімо, супроводжувалося “Завоювання 
Куряжа:” , тут відбувалося, звичайно, колективне навіювання, тут вирішували не розрахунки, а очі, 
вуха, голоси і сміх” [1, т.3, c. 388]. Вибух сприяє прискоренню позитивних змін у духовній 
структурі особистості. Нове, навіяне почуття стає провідним актором поведінки. 

Необхідною умовою навіювання готовності до активної діяльності є мажор, постійна бадьорість. 
А.Макаренко був твердо переконаний, що людина повинна жити розумно, радісно і красиво, і 
постійно проводив цю думку у своїх творах, виступах, лекціях. 

Гнучка і різноманітна макаренківська методика навіювання включає в себе багато компонентів, 
які посилюють вплив особистості вихователя на особистість виховуваного. У цьому зв’язку велика 
увага приділяється особі педагога. А.Макаренко висловлював ряд вимог до навчально-виховних 
операцій, які, з одного боку, повинні ефективно впливати на дитину, з іншого – допомогти 
педагогові виробити в себе необхідні уміння, педагогічну техніку, майстерність. Складовими 
елементами останніх вважав уміння триматися, управляти власним психічним станом, міміку, тон 
розмови, гру та ін. 

Твори А.Макаренка – письменника мали і мають досі великий вплив на багатомільйонну армію 
читачів. Вони вчать виховувати людину нової епохи. Основний принцип – якомога більше 
вимогливості до неї, але разом із тим і якомога більше поваги – навіює почуття гідності. Набуває в 
його розумінні нового значення категорія “щастя”. Це передусім любов до праці, що має стати 
життєвого потребою, і творче ставлення до неї, право на відпочинок, у якому поєднується цікаве 
дозвілля, змістовне спілкування і все розмаїття естетичних проявів. У колонії та комуні 
різноманітні заходи, свята, відвідування театру тощо сприяли виникненню надзвичайно складного 
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комплексу почуттів. за наявності яких вихованець “хочеш – не хочеш, був щасливою людиною” 
[1,т.4, c.344]. 

Багато положень макаренківської методики навіювання надзвичайно актуальні для сучасної 
практики виховання. Головне завдання полягає в тому, щоб знайти набір засобів для ефективного 
керування процесом розвитку особистості. Цей процес передбачає глибоке розуміння її суті, 
складових компонентів. 

Перед педагогічним колективом комуни ім. Ф.Дзержинського на початковому етапі її роботи 
А.Макаренко поставив конкретні завдання: виховати в кожного юнака і дівчини якості та навички, 
що відображають потреби суспільства. Серед них і ті, які формуються навіюванням: відчуття своєї 
приналежності до колективу, повага до його законів та установок, прагнення бути корисним його 
членом, готовність підкорятися колективній дисципліні, повага і довір’я до товаришів тощо [2, c. 6]. 

Діалектично підходячи до проблеми формування цілісної соціалістичної особистості, 
А.Макаренко рекомендував виховувати ці якості і навички у комплексі, не захоплюючися 
розвитком якоїсь однієї з них за рахунок інших. Він справедливо наголошував, що особливу увагу 
необхідно звернути на вироблення у молоді чітких позицій, прищеплення політичної зрілості й 
чуйності, не допускати появи у неї антигромадських навичок або ворожих класових настроїв. “Я 
особливо підкреслюю значення таких термінів, як відчуття, почуття, здатність”, – писав видатний 
педагог. – Я хочу цим сказати, що потрібно не привчати виражати або висловлювати своє 
ставлення до колективу чи класу, а саме потрібно виховувати майже інстинктивне устремління 
(виділено нами. – М.О.) до нього, оскільки воно виражається у відчутті або почутті. Я це говорю 
тому, що надто часто спостерігав певний провал піонерської роботи, іноді комсомольської, коли 
яскраві зовнішні прояви уживалися з надто несимпатичними і антигромадськими інстинктами та 
навичками [2, c.6 зв.]. 

У практиці Мелітопольського державного педуніверситету ідеї А.Макаренка поряд із 
найголовнішими науковими досягненнями широко використовуються при вивченні загально 
педагогічних дисциплін. На лекціях із педагогіки студенти ознайомлюються з основними 
положеннями про навіювання, висунутими А.Макаренком. При цьому вони повинні усвідомити, 
що одним із головних питань тут є визначення ситуації, коли доцільно застосувати навіювання і 
який саме його вид: пряме, непряме, самонавіювання та ін., що пов’язано з індивідуальними, 
віковими особливостями школярів.  

 
1.  Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. /Сост.: М.Д.Виноградова, А.А.Фролов. – М.: Педагогика, 1983-
1986. 
2. Харківський міський державний архів. – Ф. Р-4, оп.1, од. зб. 85. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
А.Г.Петрученя, М.И.Воровка, В.А.Бойко, М.М.Головкова, Н.П.Поляхов  

В статье рассматриваются вопросы гуманизма, гуманистической педагогики и психологии, 
гуманистического подхода в процессе образования. В работе представлена модель зрелой личности. 
Говорится о важности персонализации, самоидентификации, стремлении к самоактуализации, 
самореализации индивидуального развития личности. 

The questions of humanism, humanistic theory of education and psychology and humanistic trend in the 
process of education are considered in this article. The model of mature personality is represented in the 
work. The importance of personalization, self-identification, the inclination to self-actualization, self-
realization of individual person development are touched upon in this article. 
 
Школа, моделирующая человеческие взаимоотношения, имеет фундаментальное значение для 

развития общества. Однако состояние современного социума, экономический кризис, 
межнациональные и религиозные конфликты, духовная деградация общества затрудняют её 
функционирование в данном направлении. Новая социальная реальность принципиально изменила 
механизм человеческого взаимодействия, приоритеты жизненных ценностей, привела к общему 
ухудшению человеческих взаимоотношений, снижению уровня общей и моральной культуры. 
Сложилась социальная ситуация, которая характеризуется “массовой криминализацией 
молодежной культуры, дегуманизацией межгрупповых и межличностных отношений, социальной 
пассивностью молодежи, вакуумом духовности, который заполняется агрессивным 
национализмом, экстремизмом, обращением к мистике, с чисто прагматической идеологией”  
[1, 14]. В таких условиях невозможно ограничиться “косметическим ремонтом” воспитания, 
необходимо радикально пересмотреть содержание и идеи, которые лежат в его основе. Вот почему 
сегодня школа и педагогическая мысль обращаются к привлекательным по своей сути и 
психологическому смыслу идеям гуманизма. 
Гуманизм в общефилософском понимании – это социально-ценностный комплекс идей, 

утверждающих отношение к человеку как к высшей ценности, признающих его право на свободу, 
счастье, развитие и проявление своих физических и духовных сил [7, 176]. В этой связи он 
составляет идейную основу такого мировоззрения, в котором взгляды, убеждения и идеалы, 
выражающие отношение человека к окружающей природной и социальной среде, строятся вокруг 
одного центра – человека. С таких позиций основным критерием оценки социальных институтов (и 
системы образования в первую очередь) есть благо человека, а равенство, справедливость, 
человечность – желанной нормой отношений между людьми. 
Гуманистический подход как самостоятельное направление в науке выделился в 50-е годы ХХ 

ст. сначала в рамках психологических исследований. Сторонники его рассматривали человека как 
неповторимую уникальную целостность, которой присуща определенная степень свободы от 
внешней детерминации благодаря ценностям, которыми он руководствуется [4, 30]. Человек – это 
активное творческое существо, “открытая возможность самоактуализации”. 

В современном понимании гуманистическая психология – это направление в психологической 
науке и практике, “признающее целостность и уникальную неповторимость каждой личности, 
которая способна строить самостоятельно свой жизненный путь, продвигаться в своем высшем 
духовном развитии”[6,36]. Сторонники гуманистического подхода в психологии занимались 
изучением возможностей и дарований человека, анализировали такие явления, как любовь, 
творчество, образ “Я”, развитие, самореализация, самоактуализация, высшие ценности бытия, 
независимость, спонтанность и т.д. Гуманистическая психология пронизана верой в человека, его 
потенциальные и актуальные возможности, способность к постижению и реализации ценностей 
высшего порядка. Гуманистический подход в психологии связан с именами К.Гольдштейна, 
А.Маслоу, Дж.Олпорта, К.Роджерса, К.Хорни, В.Франкла и др. В странах СНГ такие исследования 
проводились К.Альбухановой-Славской, В.Давыдовым, И.Зимней, В.Мараловым, В.Моляко, 
В.Столиным, И.Якиманской и другими. 

Одним из важнейших для гуманистической педагогики является понятие “самоактуализация”, 
введенное в психологию благодаря работам А.Маслоу. В это понятие он вкладывал множество 
смыслов, но наиболее значимым в русле рассматриваемой нами проблемы является следующее: 
самоактуализация – это стремление к самоосуществлению, к актуализации того, что содержится в 
качестве потенций, “это желание человека самоосуществиться, а именно – его стремление стать 
тем, чем он может быть. Это полное использование самим человеком талантов, способностей, 
возможностей и т.п.” [3, 112]. В приложении к теории и практике педагогических процессов идеи 
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А.Маслоу находят отражение в положении о том, что главной задачей учителя является обучение 
не как таковое, т.е. целенаправленный процесс, а как стремление помочь человеку обнаружить то, 
что в нем заложено. Т.е. учение, направляемое извне, должно уступить место учению, 
направляемому изнутри, благодаря чему открывается путь к самоактуализации личности. Кроме 
того, важно, чтобы ребенок вырастал в атмосфере, сводящей к минимуму отрицательные состояния 
(страхи, тревожность и проч.) [6, 74]. Если при этом иметь в виду, что потребность в реализации 
физических и психических сил наиболее актуальна в подростковом и юношеском возрасте, для 
которого характерны рост самосознания, переход от внешней детерминации деятельности 
поведения к самодетерминации, то весьма важной на этом этапе становится помощь взрослых в 
определении направления и способов самореализации. А это уже связано с вполне реальной 
организацией педагогической поддержки процессов самопознания, самопонимания, адекватного 
отношения к себе. 

Принципиально важными для теории и практики гуманистической педагогики являются идеи 
К.Роджерса. Как и А.Маслоу он исходит из того, что ведущим мотивом поведения человека 
выступает стремление к актуализации, а частью базисного стремления к актуализации является 
стремление к актуализации своего “Я” (самоактуализация). Значит, оказать помощь другому 
человеку можно не директивно, а опираясь на стремление его к свободе, к позитивным 
изменениям, на веру в его способность найти в себе силы для самостоятельного разрешения своих 
проблем. Это становится возможным, если принимать человека таким, какой он есть, обладать 
способностью к эмпатическому пониманию и быть конгруэнтным, в итоге – стимулировать 
тенденцию личности к самоактуализации, реалистическому представлению о себе, снять 
противоречия между “идеальным Я” и “реальным Я” [5, 58-64]. 

Это учение он трансформировал в своих педагогических взглядах и практике. Центральное 
место он отводит не процессу преподавания, а процессу учения. Он выдвигает положение о двух 
типах учения – “когнитивном” и “опытном”. К.Роджерс, критически оценивая теории, в основе 
которых лежит понятие “усвоение знаний”, был убежден, что ценным является только учение, 
основанное на собственном опыте, только оно становится значимым для личностного развития 
учащихся, их эмоциональной сферы и несущим в то же время значительный когнитивный 
потенциал. Таким образом, основная цель педагога – помочь детям достичь полноты своего 
самосуществования, стимулировать тенденцию к личностному росту, создавать для этого 
необходимую атмосферу.  

Достичь этого можно, полагал К.Роджерс, если учитель будет соблюдать следующие условия:  
1. На всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям свое полное к ним доверие. 
2. Помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, стоящих как перед 

группами, так и перед каждым учащимся в отдельности. 
3. Всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению. 
4. Выступать для учащихся источником разнообразного опыта, к которому всегда можно 

обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в разрешении той или иной задачи. 
5. Развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и принимать его. 
6. Быть активным участником группового взаимодействия; открыто выражать в группе свои 

чувства. 
7. Стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания каждого 

школьника; хорошо знать самого себя. 
В очень близком, но несколько ином ключе данная проблема раскрыта в вершинной психологии 

В.Франкла. В его концепции выделяются три составные части: 
• учение о стремлении к смыслу. Это стремление представляет собой врожденную 

мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся основой для развития личности. 
Если это стремление остается нереализованным, человек ощущает экзистенциональный вакуум; 

• учение о смысле жизни. Человеку свойственно искать смысл в течение всей своей жизни. 
Однако, смысл не субъективен, каждый человек находит его в объективном мире, он проявляется 
через смыслы конкретных ситуаций, поэтому его нельзя просто дать или указать способ, каким его 
можно найти. В.Франкл выделяет три наиболее общих пути поиска смысла: 1) то, что мы даем 
жизни (творчество, созидание); 2) то, что мы берем от мира (переживания); 3) позиция, которую мы 
занимаем по отношению к судьбе, которую не в силах изменить. Соответственно выделяется и три 
группы ценностей: созидания, переживания, отношения; 

• учение о свободе воли – человек волен найти и реализовать смысл жизни, даже если его свобода 
ограничена субъективными обстоятельствами, т.к. его поведение определяется прежде всего 
ценностями и смыслами. Поэтому, заявляет В.Франкл, человек больше, чем психика, человек – это дух. 



С Л О В О  П С И Х О Л О Г А  
 

Пост методика №7-8 (45-46), 2002 201

В.Франкл задает и отвечает на вопрос, для чего человек обладает свободой: “Человек решает за 
себя ..., а решение за себя – всегда формирование себя” [8, 114]. Способность формировать и 
переформировывать себя – прерогатива человеческого существования. Концептуальные 
особенности теории В.Франкла нашли отражение в логотерапии, а именно: нельзя навязать 
ценности человеку, он должен быть направлен к своей совести.  

Представители гуманистической психологии разработали некоторую обобщенную модель 
зрелой личности – это личность, актуализирующаяся и самоактуализирующаяся, независимая и 
ответственная, способная постигать и реализовывать ценности, находить смысл жизни. Это 
личность, обращенная к своему собственному опыту, умеющая жить в настоящем, разоблачать 
свои психопатологии, находить поддержку в самом себе, преодолевать различного рода 
психологические защиты, выходить из тупиковых ситуаций [6, 45]. Разумеется, это лишь 
некоторый идеал, задающий на психологическом уровне ориентиры для каждого конкретного 
человека. Продвижение к этому идеалу и есть путь духовных исканий и устремлений личности. 

В то же время представители гуманистической психологии предложили конкретные формы и 
методы ненасильственной помощи человеку, который в ней нуждается: взаимодействие по 
принципу “старшего и младшего брата” с учетом “собственного стиля” обратившегося за помощью 
на основе невмешательства (А.Маслоу); безусловное, позитивное, безоценочное отношение к 
человеку, эмпатическое понимание и слушание, конгруэнтность (К.Роджерс); обращение человека 
к его совести, оказание помощи в поисках смыслов посредством специальной сократичекой беседы 
(В.Франкл); создание условий для личности в переживаниях контактов с собой, с окружением, 
повышение осознанности установок, способов мышления и поведения, собственных защит 
посредством добровольного участия в работе группы с использованием принципов “здесь и 
теперь”, непрерывности (Ф.Перлз). Эти принципы и конкретные методы взаимодействия 
психотерапевта и клиента имеют большое значение и для использования их в реальной практике 
взаимодействия людей друг с другом в самых разнообразных жизненных ситуациях, в том числе в 
условиях педагогического взаимодействия.  

Таким образом, исследуя механизмы гуманистического взаимодействия человека с другими 
людьми, природой и миром в целом, гуманистическая психология способствует выявлению 
принципов, путей, форм и методов гуманистического взаимодействия учителя и ученика в 
педагогическом процессе. 

Итак, новый этап развития мировой педагогической мысли характеризуется следующими 
особенностями: 

• меняется общий взгляд на образование в направлении более глубокого понимания его как 
культурного процесса, суть которого проявляется в гуманистических и творческих способах 
взаимодействия его участников; 

• изменяется представление о личности, которая кроме социальных качеств наделяется 
различными субъективными свойствами, характеризующими ее автономию, независимость, 
способность к выбору, рефлексии, саморегуляции и т.п., в связи с чем меняется ее роль в 
педагогическом процессе, она становится ее системообразующим началом; 

• подвергается пересмотру отношение к ученику как объекту педагогических воздействий и за 
ним окончательно закрепляется статус субъекта образования и собственной жизни, обладающего 
уникальной индивидуальностью. Создание условий для развития и осознания им субъектного 
опыта, индивидуально-личностных особенностей, свойств, педагогическая поддержка детской 
индивидуальности рассматриваться как главные цели образования; 

• в педагогику активно проникают и становятся востребованными результаты новейших 
исследований о психологических механизмах развития личности. Наряду с интеоризацией 
(переводом внешних воздействий во внутренний план личности), которая прежде рассматривалась 
как главный механизм личностного развития (социализации), большое значение придается 
персонализации, самоидентификации, стремлению к самоактуализации, самореализации и другим 
механизмам индивидуального развития [2, 42-43]. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДИТИНИ 
О.В.Самойлова, Т.М.Яблонська  

У статті на матеріалі експериментального дослідження розкриваються такі чинники формування 
психологічних проблем дитини, як психологічні властивості самої дитини та її матері, а також 
особливості їх взаємодії. Показано, що існує зв’язок між характером проблем, що виникають в 
дитини, та досліджуваними чинниками.  

The article on the material of the experimental research such factors of forming of psychological problems of 
a child as psychological properties of a child and his/her mother, and also features of their interaction are 
considered. It is shown that there is a connection between character of problems, those a child has, and 
factors researched.  
 
Сім’я є одним із основних факторів, які впливають на формування особистості дитини. Багатьма 

психологічними дослідженнями показано, що особистісні проблеми дітей – неврози, страхи, 
девіантна та делінквентна поведінка тощо – значною мірою зумовлені неадекватною дитячо-
батьківською взаємодією або батьківською депривацією. 

Саме тому на сучасному етапі надзвичайно важливим є дослідження сімейно-родинних 
стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством. Адже 
дослідження і на його основі своєчасна корекція неадекватних сімейних стосунків дозволять не 
лише констатувати певні проблеми, відхилення у психосоціальному розвитку дитини, але й у 
багатьох випадках запобігти таким негативним формам компенсації, як алкоголізм, наркоманія, 
агресивність, правопорушення, суїциди серед неповнолітніх. 

Підкреслимо, що наше дослідження не сфокусоване лише на так званих “проблемних” сім’ях, 
тобто тих, що вже апріорі мають серйозні проблеми, пов’язані, наприклад, з алкоголізмом батьків, 
насильством у сім’ї тощо. Об’єктом вивчення стали сім’ї, які зверталися по допомогу психолога, а 
серед них є і звичайні, і досить гармонійні, які з різних причин переживають важкий період свого 
розвитку. 

Відомо, що виховні позиції матері й батька у сім’ї різняться між собою. Центральною фігурою 
нашого дослідження є мати, оскільки традиційно саме їй відведено головну роль у вихованні 
дитини. Таким чином, вивчення особливостей стосунків матері з дитиною, механізмів їх впливу на 
формування особистості дитини, можливостей їх психокорекції є нагальною потребою 
психологічної науки і практики. 

Вибірка складалася з 259 досліджуваних: 127 матерів та 132 дітей віком від 6 до 16 років. Дані 
щодо особистісних особливостей батьків та дітей, характеристик їх взаємодії були отримані за 
допомогою наступних психодіагностичних методик.  

• ММРІ (СМІЛ), що виявляє структуру особистості, акцентуації характеру, дозволяє 
прогнозувати ефективність різних психологічних впливів (для батьків та підлітків);  

• методики Шмішека, що виявляє структуру особистості, акцентуації характеру (в дітей); 
• опитувальника взаємодії батьків та дітей, що дозволяє виявити ставлення батьків до 

дитини, основні стратегії сімейного виховання (для батьків і дітей). 
Приналежність до тієї чи іншої групи психологічних проблем визначалася за допомогою 

додаткових методик: тесту Люшера, ЦТВ, проективних методик (малюнок неіснуючої тварини, 
сім’ї, “Незакінчене речення”), бесіди. 

В основу дослідження було покладено припущення про те, що особистісні властивості матерів 
та дітей та особливості їхньої взаємодії пов’язані з характером психологічних проблем дітей. 

Проаналізувавши ті проблемні ситуації, з якими матері (батьки) звертаються до психолога, ми 
виокремили 5 груп психологічних проблем дітей, які є найбільш типовими у нашому суспільстві. 
Звичайно, всі ситуації різняться між собою, мають різні прояви, але ми спробували узагальнити їх, 
щоб зробити упізнаваними та окреслити можливі шляхи роботи з проблемами. Дана класифікація 
не є принципово новою, вона розроблена на основі аналізу робіт з вікової психології, 
патопсихології, психології особистості і є більш узагальненою.  
Група 1. Поведінкові розлади. 
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До даної групи належать 3 категорії проблем, що виділені у різних класифікаціях: проблеми 
агресивності, порушення нахилів, руйнівна поведінка. Тут мова йде про ситуації, коли поведінка 
дитини виходить за межі моральних і соціальних норм, починаючи від звичайнісіньких бійок з 
однолітками і закінчуючи вираженою асоціальністю: крадіжками, залежною поведінкою, 
безконтрольністю, жорстокістю тощо. Тобто сюди входять і ситуації, коли дитина б’ється в школі 
та проявляє підвищену агресивність, і проблеми більш серйозного характеру – такі, як алкоголізм, 
хуліганство, крадіжки вдома та поза домом, вихід дитини з-під контролю батьків та школи. 
Основний діагностичний параметр – дезадаптація дитини, що має прояв у соціально несхвалюваній 
поведінці. Незважаючи на ступінь “важкості” проблеми, в батьків є одне основне питання: “Я не 
знаю, як з ним впоратись”, а також певною мірою виражений страх щодо проблеми, дуже часто 
батьки виражають побоювання щодо поведінки своєї дитини, деякі, особливо матері, кажуть, що їх 
це “лякає”. Тобто, можна сказати, дану групу проблем окреслюють такі параметри:  

• соціально дезадаптивна поведінка дитини, що відноситься до означених вище категорій; 
• невизначене ставлення батьків щодо власної виховної позиції, їхня розгубленість, втрата 

можливості контролювати дитину в тих ситуаціях, коли мають місце поведінкові порушення; 
• страх проблеми, негативні очікування щодо майбутнього дитини. 
Група 2. Тривожні стани та проблеми емоційно-вольової саморегуляції.  
До цієї групи віднесено звернення з приводу страхів дітей, проблем заниженої самооцінки, 

труднощів взаємодії з однолітками – як проблем спілкування, так і пасивної конформності. Тобто 
сюди належать невротичні стани, фобії, неадекватність самооцінки, тривожні розлади. Причому 
часто ці проблеми виступають не поодинці, а поєднуються між собою в однієї дитини. Спільним 
для цих проблем є стан емоційної дезадаптації дітей при властивій їм емоційній чутливості. 
Причому у багатьох випадках йдеться про труднощі дитини у самостійному вирішенні своїх 
проблем. Незалежно від того, чи то є страх темряви, чи бойкотування однолітками, спільним для 
цих дітей є глибина емоційного переживання за нестачею активності.  
Група 3. Проблеми із шкільним навчанням. 
Сюди належать відсутність навчальної мотивації, низька успішність, труднощі у виконанні 

домашніх завдань. Зазначимо, що йдеться про дітей, інтелектуальний розвиток яких відповідає їх 
віку; особливостей пізнавальної сфери цих дітей ми не будемо торкатися. Спільним для цих дітей є 
негативне ставлення до школи. Тут мають місце такі прояви: певна “загальмованість”, коли йдеться 
про виконання уроків при відносній жвавості дитини; відсутність будь-якого інтересу до навчання; 
заперечливо-негативне ставлення до навчання; незначущість уроків. Звичайно, в більшості таких 
ситуацій батьки більш ніж стривожені цим становищем, постійно намагаються застосувати 
найрізноманітніші заходи, щоб якось змінити ситуацію. 
Група 4. Депресивні стани. 
До даної групи входять проблеми трьох категорій: власне депресивні стани, суїцидальна 

поведінка та стан ціннісної кризи. В основному ці проблеми притаманні підліткам. Ця група є 
більш специфічною і найменш представленою, але її не можна не виокремити, оскільки тут йдеться 
про стани глибинної особистісної кризи, що великою мірою впливатиме не тільки на психічне 
здоров’я, але й на життя дитини. Основна риса, що наявна у цих проблемах – відсутність так 
званого “життєвого стрижня”, тих життєвих цінностей-ідеалів, які визначають змістовну або 
цільову складову життя.  
Група 5. Проблеми взаємодії дітей та батьків. 
Тут можна виокремити такі основні категорії проблем: міжособистісна дистантність між 

дітьми та батьками, конфронтаційні відносини, порушення емоційного сприйняття один одного. 
Наприклад, це ситуації, коли батьки відчувають, що дитина втратила до них довіру, і не знають, 
яким чином “наблизити” її до себе, або взаємна образа одне на одного, розчарування щодо 
обопільних очікувань. Іноді суб’єкти відносин опиняються на справжній “тропі війни”. Всі ці 
проблеми поєднують такі особливості, як: 

• взаємне незадоволення стосунками; 
• потреба у визнанні іншою “стороною” своїх позицій (на жаль дуже часто і батьки, і діти 

вимагають саме того, щоб інші переглядали свої принципи або поведінку, а самі хочуть залишитися 
“на своєму”); 

• свідома втрата батьками “відчуття” своїх дітей.  
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Результати дослідження. 
Отримані результати були піддані математичній обробці, в результаті якої було виявлено досить 

високі показники зв’язків в середині кожної з груп досліджених, тобто підтвердилося припущення 
про те, що особистісні особливості матерів та дітей, а також стиль їх взаємодії пов’язаний із 
специфікою проблем, що виникають в дитини. 

Таким чином, ми виявили такі закономірності щодо тих груп психологічних проблем дітей, які 
були означені як найбільш типові: 

 
Група 1. Порушення поведінки.  
Виявлено, що наявність проблем даної групи пов’язані з превалюванням 1-ої та 6-ої шкал у 

профілі MMPI матерів та низькими показниками за 2-ою  та 7-ою шкалами. 
Тобто можна говорити про те, що провідними рисами матерів, які стикаються з поведінковими 

проблемами в дітей, є схильність до дотримування певних норм, потреба у їх визначеності, 
виражена відповідальність, дотримування своїх принципів, моралізаторство. Вони схильні 
контролювати не тільки себе, але й інших, особливо в сімейних стосунках. При цьому їм досить 
важко змінювати свої погляди, способи взаємодії, швидко пристосовуватись до змін в життєвій 
ситуації, певні норми сприймаються як принципова позиція, що не припускає жодних компромісів. 
Незважаючи на підвищену чутливість та увагу до свого стану та переживань, вони в багатьох 
випадках не схильні до тривожності та надто заниженого тону переживань, але втрата своїх позицій 
у взаємодії з іншими може викликати розгубленість через необхідність їх зміни. В подібних 
ситуаціях матері найчастіше дотримуватимуться старих способів взаємодії, які вважають 
правильними, навіть якщо вони не є ефективними чи адекватними. Також спостерігається низька 
здатність таких матерів до емоційного відгуку на проблеми дитини, неможливість її зрозуміти на 
емоційному рівні. Суть даної позиції матері  відносно дитини можна висловити так: “Ти повинен 
бути хорошим хлопчиком, завжди чинити правильно, так, щоб всі оцінили, яка в нас хороша 
сім’я”. 

Щодо підлітків, то тут було виявлено зв’язок між високими показниками за 4-ою шкалою та 
низькими показниками за 2-ою шкалою. Тобто до цієї групи належать діти з такими 
психологічними особливостями: активні, збудливі, такі, що мають високий рівень домагань та 
прагнуть самоствердитися. Вони найчастіше діють імпульсивно, без попереднього планування і 
продумування своїх вчинків, можуть виявляти агресивність, особливо в ситуаціях, коли на них 
тиснуть. Для них не характерні депресивні стани, зміна періодів піднесення і спаду настрою, вони 
не замислюються над своїми проблемами та навіть і не бачать їх. Крім того, для них не характерна 
емоційна лабільність, тобто вміння пристосовуватися до оточуючих, співчувати їм, потреба 
зважати на їхню думку. 

В дітей молодшого шкільного віку за тестом-опитувальником Шмішека було виявлено досить 
виражений зв’язок з збудженим типом акцентуації та зворотний зв’язок з демонстративністю й 
циклотимністю, що свідчить про схильність таких дітей до імпульсивної поведінки, 
необміркованих вчинків. 

Щодо особливостей взаємодії, то діти, віднесені до даної групи, та їх матері оцінюють це так:  
• Діти вважають, що матері по відношенню до них є досить вимогливими (самі ж матері, 

навпаки, шкодують про недостатню вимогливість) та суворими, і до того ж непослідовними у 
вихованні. 

• В емоційному плані дуже багато дітей відзначають наявність емоційної дистанції між собою 
та матір’ю та почуваються відчуженими. 

• Більшість дітей не задоволені стосунками з матір’ю (в матерів це незадоволення теж наявне, 
хоча його показник нижчий). Можливо, незадоволення матерів якоюсь мірою зумовлене низьким, 
на їх погляд, власним авторитетом для дитини. 

Отже, щодо цієї групи досліджуваних можемо зазначити, що, швидше за все, причиною 
порушень поведінки в дитини є її яскраво виражені психологічні особливості, а також відсутність 
контакту з матір’ю. Так, дитина потребує постійної активності, вона дуже енергетична, надто 
збудлива, на тиск батьків схильна відповідати протестом, а для матерів головне – щоб все було 
пристойно, як у людей. Це узгоджується з даними MMPI та тесту Шмішека дітей про 
імпульсивність, певну нестримність та їхню несхильність до довготривалих негативних емоційних 
переживань. Останнє співпадає з такою ж самою властивістю матерів цих дітей. Однак саме 
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провідні риси характеру – обачність та принциповість матерів та імпульсивність дітей – і є 
“каменем спотикання” у їхніх взаєминах. 

І хоча така дитина не дуже потребує емоційної підтримки від матері, все ж повна її відсутність (з 
огяду на те, що мати не здатна її надати) сприймається дитиною як відторгнення, дистанціювання. 
Ймовірно, ці особистісні особливості, а також неможливість усвідомити сутність проблем, відійти 
від поведінкових стереотипів замикають порочне коло, посилюючи проблеми і загострюючи риси 
характеру, що є першоосновою конфліктів. 

 
Група 2. Тривожні стани та проблеми емоційно-вольової саморегуляції.  
У даній групі було виявлено такі закономірності щодо особистісних властивостей матерів: в них 

спостерігається виражений зв’язок з високими показниками за 3-ою шкалою, низькими 
показниками за 6-ою шкалою та зворотна залежність з 4-ою та 9-ою шкалою.  

Тобто можна стверджувати, що матері дітей з такою проблематикою мають демонстративні 
риси характеру, вони схильні до яскравих проявів емоцій, привертання уваги до себе, бажання 
справляти враження на інших. Вони можуть перебільшувати свої проблеми, не завжди щирі. 
Найчастіше такі матері акцентують увагу на стані дитини, багато говорять про свої переживання з 
цього приводу, причому дуже часто – в присутності дитини. Однак в них часто виражена нестача 
вольових якостей, цілеспрямованості, відстоюванні своїх позицій, що у взаємодії з дітьми часто 
виражається як непослідовність у вихованні та суперечлива поведінка. Таких жінок не можна 
назвати песимістичними, але й вони найчастіше не проявляють вираженого оптимізму, 
життєлюбства. 

В дітей, в яких є психологічні проблеми даної групи, виявлений зв’язок з високими показниками 
за 2-ою шкалою MMPI та низькими за 3-ою. За методикою Шмішека спостерігається виражений 
зв’язок із емотивним типом акцентуації та слабкий зворотний зв’язок з збудженим типом та 
“застряванням”.  

Це свідчить про те, що такі діти схильні до глибоких емоційних переживань (на відміну від 
певної емоційної поверхневості матерів), причому схильні до більш песимістичного ставлення до 
життя, пригніченості. Їм властива щирість їхніх проявів, певна відкритість. При цьому вони не 
“застряють” на своїх переживаннях, незважаючи на їх глибину і “справжність”, а є досить 
лабільними. Їм не притаманна імпульсивна поведінка, в них спостерігається певна нестача активної 
життєвої позиції, дійового підходу до життя. Високо розвинена самокритичність, невпевненість у 
своїх силах та можливостях. Вони дуже емоційно чутливі до потреб та проблем інших, сприймають 
все “близько до серця”. Крім того, вони не демонстративні, тобто не вміють “грати на публіку”, 
бути в центрі уваги. 

Щодо особливостей взаємодії між цими дітьми та їх матерями значущих зв’язків виявлено не 
було. Можна казати тільки про деякі тенденції матерів вважати, що вони мають достатній рівень 
контролю над дітьми, а дітей – вважати матерів досить вимогливими, строгими та авторитетними.  

Як за таких умов формуються проблеми дитини? В такій ситуації можна зробити припущення, 
що демонстративна поведінка матерів посилює негативний стан дитини. Демонстративна мати, яка, 
швидше за все, не має внутрішніх резервів та мотивації до власної самореалізації, досягнень, 
ймовірно, делегує дитині власні домагання та нереалізовані мрії, ставлячи для неї практично 
недосяжну “планку”. Дитина у таких умовах невротизується: її потреби не задовольняються і навіть 
не визнаються, вона відчуває постійний тиск з боку матері, схвалення якої вона не в змозі 
заслужити. В дитини формується занижена самооцінка, невпевненість у своїх силах, почуття 
провини за власну неспроможність. Дітям при цьому не притаманна тривожність як особистісна 
властивість, вона є швидше “набутою”, при цьому можна говорити про схильність до 
песимістичних прогнозів при нестачі життєвої активності та достатньої вольової саморегуляції. 
Останнє поєднується з такою ж самою властивістю матерів, що звичайно не допомагає їм обом 
знайти спосіб гармонізувати емоційний стан дитини. Страх дитини втратити любов та прихильність 
матері, що, як правило, не усвідомлюється, може трансформуватися на інші об’єкти, в результаті 
чого виникають фобії.  

 
Група 3. Проблеми зі  шкільним навчанням. 
Дані MMPI матерів свідчать про зв’язок наявності проблем зі шкільним навчанням з такими 

високими показниками за 4-ою та 9-ою шкалами та низькими показниками за 1-ою шкалою.  
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Ці дані свідчать про підвищену активність, легкість прийняття рішень (не завжди обмірковано), 
схильність до більш вільного способу життя (мається на увазі неприйняття особливих обмежень, 
надмірної традиційності, постійного контролю себе та інших). Їм властиве легке ставлення до 
життя, оптимізм, лояльність. Тобто можна говорити про емоційну незрілість таких матерів. 

В дітей навпаки є вираженими показники 1-ої шкали та низькі – 8-ої шкали. Щодо акцентуацій, 
то тут бачимо, що з даною проблематикою пов’язані низькі показники дистимності та тривожності.  

Це свідчить про їхню чутливість до власного стану, але не в усіх ситуаціях. Вони достатньо 
контролюють свою поведінку, дотримуються норм, але для них характерна певна шаблонність 
мислення, нетворчість. В них, як правило, знижений вольовий компонент (сила волі, здатність 
ставити собі мету і добиватися її, наполегливість). Вони досить спокійно ставляться до можливих 
невдач та неприємностей, не схильні передбачати наслідки, для них важливішим є емоційний 
комфорт. 

Такі діти виявляють тенденцію вважати матерів авторитетними та достатньо близькими на 
емоційному рівні. Цікаво, що вираженим є зв’язок з 8 шкалою. Це свідчить про те, що такі діти 
вважають своїх матерів послідовними у вихованні. 

Втім, матері вважають свої підходи до виховання досить суворими, а взаємодію з дитиною – 
непродуктивною, не заснованою на співробітництві.  

Цілком можливо, що на формування проблем дітей з навчанням мали значний вплив інші 
фактори, що не вивчалися у межах даного дослідження, а саме: рівень здібностей та інтелекту 
дитини, рівень мотивації навчання, сімейні цінності та настановня щодо освіти і навчання тощо. 
Зупинимося лише на тому, як особливості характеру дітей та їх матерів, а також особливості 
взаємодії могли впливати на виникнення та розвиток проблем з навчанням. 

Швидше за все, необґрунтований оптимізм матерів, їх надто легке, поверхове ставлення до 
життєвих проблем (що нормально для підліткового та юнацького віку, а в дорослих розцінюється 
як емоційна незрілість) мали вплив і на формування цінностей в дитини, і на запозичення певних 
моделей поведінки, наслідком чого стало становлення в дітей подібних рис характеру. У такій 
ситуації матері, швидше за все, не приділяють уваги вільному розвитку саме індивідуальності 
дитини. Вони обмежуються лише формальним рівнем контролю: “Не підеш гуляти, доки не зробиш 
уроки.” 

 
Група 4. Депресивні стани. 
Цікавим у цій групі є те, що ті особистісні властивості, що сприяють виникненню депресивних 

станів, більше притаманні саме матерям, а не підліткам. В матерів виявлено високі показники за 2-
ою та 6-ою шкалами та тенденцію до високих показників за 8-ою шкалою. При цьому 
спостерігається зворотна залежність з 1 шкалою та 3 шкалою.  

Цим матерям притаманні дуже сильні та глибокі емоційні переживання, причому більш 
негативного характеру, певна емоційна пригніченість. Причому однією з ознак є саме 
довготривалість таких станів, важкість їх зміни, емоційна ригідність. В них іноді може бути 
виражена індивідуалітичність, певна нестандартність, своєрідність поглядів, яких вони прагнуть 
дотримуватися. При цьому для них не є дуже важливим їх стан здоров’я, вони не схильні 
пристосовуватись до інших, до вимог, які вони не сприймають, не дуже зважають на думку 
оточення. Їхні прояви мають, як правило, щирий характер, вони не схильні до демонстративної та 
маніпулятивної поведінки. 

В дітей ці проблеми пов’язані з високими показниками за 6-ою шкалою та 8-ою шкалою й 
низькими – за 1-ою та 3-ою шкалами. Для них властивий циклотимний тип акцентуації та, як не 
дивно, – збуджений. Також є тенденція до дистимності. Це свідчить про схильність до фазовості 
емоційних станів (наявність періодів підвищеного та зниженого життєвого тонусу, настрою), що є 
одним з факторів ризику виникнення проблем даної групи. Періоди високої активності, бадьорості, 
хорошого настрою чергуються в таких дітей з періодами песимістичного настрою, занепаду сил. 

Щодо особливостей взаємодії між дітьми та матерями, то значущий зв’язок був виявлений 
тільки за шкалою “непослідовність-послідовність” в матерів – тобто вони вважають себе достатньо 
послідовними у своїй виховній позиції. 

Як ми бачимо, діти, в яких виявлено проблеми даної групи, схожі на матерів своєю 
індивідуалістичністю, невизнанням стереотипності, сталістю та щирістю емоційних проявів, 
певною ригідністю. Але діти виявляють більшу активність, збудливість, вони більшою мірою 
здатні до нестримних проявів, імпульсивних вчинків. При певній “заглибленості у себе”, яка 
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спостерігається у матері, в дитини може підвищуватися ризик неадекватних рішень та вчинків – 
таких як, наприклад, суїцид. 

Група 5. Порушення взаємодії між матерями та дітьми. 
Проблеми взаємодії з дітьми пов’язані з такими особистісними властивостями матерів за MMPI: 

високі показники за 6-ою шкалою та низькі – за 1-ою та 3-ою шкалами.  
Матері дітей даної групи мають такі психологічні характеристики: вони досить ригідні, жорсткі, 

не зважають на думку оточуючих, мають жорсткий стиль спілкування, в них знижена 
самокритичність і здатність до співчуття. Їхні емоційні реакції зумовлені більшою мірою ступенем 
відповідності ситуації, що викликала цю реакцію, їхнім установкам щодо того, як повинно бути, 
ніж власне сутністю ситуації. Вони більше схильні до безпосереднього контролю, ніж до 
маніпулятивної поведінки. 

В дітей виявлено такий зв’язок зі шкалами MMPI: позитивні піки за 6-ою та 9-ою, також 
виявлені тенденції до низьких показників з 1-ої, 2-ої та 3-ої шкал. Щодо тесту Шмішека, то з цими 
проблемами пов’язані високі показники гіпертимності та низькі – збудливості та циклотимності. 

Тобто такі діти є досить ригідними та впертими, чинять опір виховним впливам з боку батьків. 
До цього вони не сприймають адекватно реальні життєві труднощі, применшують проблеми, 
нерозбірливі у контактах. Але вони виявляють досить високу активність, що спричинює більш 
“діяльне” реагування. Дуже часто вони активно, “на ділі” відстоюють свої позиції. 

Для взаємодії матері з дитиною характерне таке: 
• Діти відзначають непослідовність матері та загальний брак співробітництва. 
• Матері підкреслюють свої функції контролю, також важливими вважають власний 

авторитет, вимогливість. 
Отже, бачимо, що для даної групи проблем на перший план виходить контролююча функція 

матері, для якої важливий власний авторитет та підпорядкування дитини її вимогам. Молодші 
школярі відповідають підвищеною активністю, підлітки – протестною поведінкою. У цій групі 
проблем можна говорити про певну особистісну ідентичність матерів та дітей. Бачимо, що діти так 
само, як і матері, мають раціональний тип, не відзначаються чутливістю. Матерям властиво 
дотримуватись раціональної позиції, вони не схильні пристосовуватись до проявів дитини, в 
більшості ситуацій вважають себе правими. Можна припустити, що в ситуації конфлікту з дитиною 
такі матері посилюють контроль, що викликає протест в дитини, і конфлікт загострюється, як 
загострюються і особистісні риси дитини – принциповість, агресивність, впертість аж до затятості. 
Звичайно, в даному випадку емоційних параметрів взаємодії немає взагалі, а співробітництво за 
таких умов є неможливим. 

Таким чином, ми розглянули деякі чинники формування психологічних проблем дитини, а саме: 
особистісні властивості матерів та дітей, особливості їх взаємодії. Важко визначити точно у цьому 
частку спадкового фактора, а щодо виховання незаперечним є одне – усвідомлення матерями 
(батьками) рис свого характеру і особливостей стосунків з дітьми дає їм можливість змінити що-
небудь у собі і тим самим допомогти дитині також змінитися. 

 
 

БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ ПРОЯВЛЕННЯ У ВИХОВАННІ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
І.Г.Денисов 

Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження чинників та наслідків девіантної 
поведінки, а також засобам профілактики девіантної поведінки у педагогічному процесі. 

Clause is devoted to urgent problems of research of the reasons and consequences deviant of behaviour, and 
also ways of preventive maintenance deviant of behaviour in pedagogical process. 
 
Найсуттєвішою, провідною психологічною характеристикою особистості та показником рівня 

розвитку її свідомості і самосвідомості є громадянська спрямованість. Важливість цього 
компонента структури особистості обумовлена насамперед тим, що він об`єднує і спрямовує 
помисли і почуття людини, відповідно до яких вирішується багато життєвих питань. Формування 
громадянської спрямованності починається ще в дитинстві і залежить від багатьох факторів. 
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Дослідження процесу формування громадянської спрямованості саме у підлітковому віці 
виявляється найбільш важливим, тому що цей вік визнається як кризовий для формування 
особистості багатьма психологами (М.В.Гамєзо, І.С.Кон, І.Ю.Кулагіна). З`ясувати фактори і умови 
процесу формування особистості підлітка, можливості ефективного самоусвідомлення, 
самовдосконалення, профілактики девіантної поведінки – ось важливі питання, що постають перед 
сучасною психологією. 

Дослідження поняття “громадянська спрямованість” знайшло відображення в працях учених-
філософів, соціологів, психологів, правознавців, істориків, політологів у зв`язку з тим, що воно 
охоплює всі сфери життєдіяльності особистості, розкриває специфіку взаємин особистості і 
суспільства. Але ключовим, методологічним повинен стати при цьому психологічний підхід. 

Девіантна поведінка розглядається в психології як бар`єр на шляху формування і становлення 
особистості в цілому і її громадянської спрямованості зокрема. Явище девіантної поведінки 
(алкоголізм, наркотики, сексуальна розбещеність) досяло таких розмірів, що деякі дослідники 
вважають за можливе говорити навіть про “феномен девіантної культури” (С.Н.Івашкін). 

Теоретичні підходи до психологічного розуміння особливостей розвитку психіки у підлітковому 
віці та чинників девіантної поведінки підлітків в історичному плані зазнали певних якісних змін від 
З.Фрейда (порушення розвитку психосексуальності) до Л.М.Баннікової (соціально-патологічна 
форма адаптації). 

Таких же певних якісних змін зазнали і теоретичні підходи до психологічного розуміння 
сутності громадянської спрямованості в історичному плані. Свого часу громадянська спрямованість 
розглядалася як механічна реакція на спеціально дібрані державою і суспільством стимули 
(Д.Уотсон), як наслідок рольової взаємодії членів суспільства (Ч.Кулі, Д.Мід), як потреба 
реалізувати свій особистісний потенціал у соціальній, державній творчості (А.Маслоу), як різновид 
базової соціальної настанови (В.А.Ядов). 

Сучасні уявлення про громадянську спррямованість базуються на розгляді її як суб`єктивно-
об`єктивного утворення психіки, в якому “віддзеркалюються індивідуальні суб`єктивні ставлення 
людини до суспільних явищ, до системи наявних суспільних цінностей, що виступають для 
конкретного індивіда як об`єктивна реальність, котра може за певних умов трансформуватися у 
власні, суб`єктивно значущі ціннісні орієнтації особистості” (М.Й.Боришевський). 

Рівень розвитку громадянської спрямованості виявляється по тому, наскільки оволоділа людина 
певною системою суспільно значущих цінностей, якою мірою вони насправді увійшли у потребово-
мотиваційну сферу особистості та визначають її громадську сутність. 

Громадянська спрямованість особистості містить в собі три важливих компонента. Перший - 
когнітивний, або смисловий, компонент, в якому зосереджений індивідуальний досвід особистості. 
Він вбирає в себе знання громадянського змісту (поняття “держава”, “етнос”, “нація, 
“Батьківщина”, “національна ідея”, “національний ідеал”, “національні інтереси”, “український 
менталитет” тощо). Другий компонент – емоційний, який передає переживання індивідом свого 
ставлення до громадянських цінностей і визначає особистісний смисл цього ставлення. Він включає 
в себе групу вищих почуттів, в яких відбивається ставлення громадян до своєї національної 
спільноти, її життєдіяльності та перспективи розвитку (патріотичні, національні, гуманні, правові, 
екологічні почуття тощо). Третій компонент базується на результатах взаємодії перших двох. 
Завдяки пізнанню дійсності і її ціннісному переживанню суб`єктом формується готовність діяти, 
здійснювати задумане. Це – поведінковий компонент, який втілюється у суспільно значущих 
вчинках, практичних діях, поведінці (І.Г.Афанасьєва). 

Структурна складність громадянської спрямованості зумовлює її поліфункціональність: 
1) ідентифікаційна функція полягає в усвідомленні особистістю власної причетності  до 

українського народу як свого; 
2) цілєутворююча функція, за якої цілі даної спільноти перетворюються на життєві особистісні 

цілі; 
3) мотиваційна функція спрямовує соціальну активність особистісного державотворення 

(П.Р.Ігнатенко). 
Як цілісне особистісне утворення громадянська спрямованість виявляється у таких 

громадянських якостях, як громадянська самовідданість, почуття національної гідності, почуття 
громадянського обов`язку й відповідальності, громадянська мужність, прихильність до 
національних цінностей.  
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Сучасні уявлення про формування особистості підлітка базуються на теоритичних та 
практичних дослідженнях сучасних вітчизняних та зарубіжних психологів (А.В.Петровський, 
М.В.Гамєзо, З.Фрейд, А.Фрейд, М.Кляйн, К.Хорні, Л.Ф.Обухова). 

Соціальні зміни останнього десятиріччя, що викликали якісні зрушення в структурі свідомості і 
самосвідомості громадян Украіни, не обминули і підростаючі покоління, в тому числі найбільш 
чутливий, сприйнятливий та незахищений від впливу шар – підлітків. 

Підлітковим прийнято вважати період розвитку дітей від 10-11 до 14-15 років. Цей вік 
характеризується бурхливим психофізіологічним розвитком та перебудовою соціальної активності 
дитини. У визначенні хронологічних меж підліткового віку у психологічній літературі немає 
єдності. Зміни, що відбуваються у всіх галузях життєдіяльності дитини, роблять цей вік 
“перехідним” від дитинства до дорослості. Цей період насичений драматичними почуттями, 
труднощами самоусвідомлення і кризами. В цей період формуються стійкі форми поведінки, риси 
характеру, способи емоційного реагування. Це пора досягнень, накопичення знань, умінь, 
становлення “Я”, надбання нової соціальної позиції. Разом з цим, це період втрати дитячого 
світосприйняття, коли з`являється відчуття тривоги і психологічного дискомфорту. 

Підлітковий період часто називають періодом диспропорцій в розвитку. В цьому віці зростає 
увага до себе, до своїх фізичних особливостей, загострюється реакція на думки навколишніх про 
себе, зростає відчуття особистої гідності та образливість. Фізичні недоліки часто перебільшуються. 

Психологічні новоутворення підліткового віку і особлива ситуація переплетення фізичного, 
фізіологічного, психологічного, соціального формування особистості підлітка роблять цей період 
найбільш проблемним для становлення особистості. Пошук відповедей на хвилюючі запитання, 
спроби самореалізації, бажання визнання своєї дорослості і, як наслідок, самостійності. Це період 
постійного пошуку, постійних спроб та помилок, залежності від сторнньої думки і підлеглості 
стороннім впливам. Саме в цей період важливо дати дитині можливість з`ясувати свої, практично 
необмежені, можливості і шляхи їх реалізації, мінімізувати негативний вплив і можливості 
виникнення девіантної поведінки, допомогти визначити своє місце в житті  відповідно до своїх 
схильностей, здібностей, інтересів, ідеалів. 

Суттєву роль у формуванні громадянської спрямованності відіграють національні ідеали, що 
покликані бути узагальненими ціннісними орієнтирами у процесі самовдосконалення молоді 
(М.Й.Боришевський). 

Національний ідеал є складовою громадянської спрямованності особистості та водночас 
фактором її розвитку. Але перш ніж взяти певні цінності за ідеал, їх треба досконало пізнати, 
зрозуміти, прийняти. Вони повинні стати потребою, задовольнення якої є умовою повноцінного, 
щасливого життя. 

Більшість досліджень проблеми усвідомлення своїх можливостей в контексті самоусвідомлення 
і самовдосконалення  не дають цілістного уявлення про психологічні аспекти вливу цих процесів на 
профілактику девіантної поведінки. Не повністю з психологічної точки зору розкриті і питання 
впливу  ступеня сформованості громадянської спрямованості на профілактику девіантної 
поведінки.  

Основним законом життя, за Ч.Дарвіном, є закон боротьби за існування, однією зі сторін якого є 
пожирання більш сильними живими істотами більш слабких істот і прагнення більш слабких 
зберегти своє життя і продовжити життя свого роду.  

Протиріччя між придушенням, знищенням більш сильними слабких і боротьбою слабких за своє 
життя є рушійною силою розвитку живої природи.  

У тваринному світі закон придушення і знищення сильними слабких, як вважають відомі 
закордонні і вітчизняні етологи (К.Лоренц, П.Симонов), діє тільки на міжвидовому рівні. На 
внутрішньовидовому рівні поводження тварин управляється біологічними механізмами, що 
визначають  внутрішньовидову гармонію співіснування.  

Проте, цей механізм слабшає, утрачає свою силу під впливом моральних настанов, що 
формуються у людини із дитячого віку у процесі соціалізації.  

Є чимало людей,  у яких моральний бар'єр, надається не сформованим, до цього морального 
бар'єра  можна віднести:  

а) суб'єктивне прийняття індивідом заборони товариства на асоціальне поводження як 
морального закону в середині суспільства;  

б) страх перед здійсненням асоціального вчинку і його наслідками;  
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в) розуміння і переживання моральної відповідальності перед товариством за свої аморальні або 
злочинні дії.  

У здоровому в ідейному і моральному розумінні в товаристві такий відхід від моралі, від 
моральних заборон – явище не поширене, воно відбувається переважно серед представників світу 
злочинного або людей із патологічною психікою.  

У сучасних умовах у нашому товаристві це явище стало поширеним і типовим, причому одна 
категорія людей віддаляє себе від моралі свідомо або цілеспрямовано, інша, велика – несвідомо і 
стихійно під потужним впливом навколишнього середовища, що деморалізує, із усіма її 
соціальними і моральними пороками.  

Процес звільнення сучасної молоді від суспільної моралі обумовлений визначеними біогенними, 
психогенними і соціогенними чинниками в їхній тісній взаємодії. 

Біогенні чинники – це спадкові патології (наприклад, алкоголізм батьків), пологові і 
післяпологові черепно-мозкові травми, важкі інфекції ЦНС, що є передумовою розвитку психічних 
патологій: неврозів, психозів, психопатій і ін. Психіатри встановили, що при психопатоподібному 
синдромі, що часто розвивається  в сучасних дітей, виявляються старовинні інстинкти, потяги, вони 
не тільки посилені, але і найчастіше перекручені. “Саме тому такі пацієнти виявляють незбагненну 
жорстокість. Всіх їх визначає різке недорозвинення або руйнація моральних основ особистості, 
вони безсовісні, безсердечні, безжалісні” (Буянов М.И., 1988). 

Ще сильніше відбувається руйнація моральних основ особистості в процесі формування в 
частини підлітків патологічних типів характеру – психопатій. Психопатії нерідко призводять до 
розвитку ще більш важких форм психічних патологій, зокрема, паранойяльної шизофренії. 
Американські психіатри встановили, що підлітки, у яких розвивається паранойяльна шизофренія, 
надалі стають вбивцями з вираженою постійною потребою в насильстві і жорстокості.  

Замість того, щоб із раннього віку формувати в молоді внутрішній моральний фон, сучасне 
товариство створює передумови для звільнення людини від усіх моральних заборон, оголення 
інстинктів агресивності і насильства. Підлітки, не зумівши знайти для себе моральний ідеал і 
затвердити себе як особистість у значимий суспільно-корисній діяльності, відчужуються від 
товариства, шукають психологічний захист у прояві агресивності, жорстокості.  

Оточення, зокрема сім'я, школа, установи культури менше за все стурбовані тим, щоб розвивати 
в дітей і підлітків уроджені несвідомі механізми заборони асоціального поводження, 
перетворювати їх на толерантно усвідомлені моральні настанови.  

Виховна робота в школах перетворена в останні роки в проведення незліченних розважальних 
шоу, далеких від завдань морального виховання, зокрема, формування в школярів основних 
моральних установок, психологічної заборони насильства і жорстокості.   

В.А.Сухомлинський справедливо вважав, що головна виховна задача школи – це виховання 
культури потреб у школярів. Проте культура потреб припускає спроможність людини управляти 
своїми біологічними потребами, потягами і загальмовувати небажані інстинкти. Це завдання стає 
особливо важливим у роботі педагогів у наш час, в умовах моральної деградації і зростання 
насильства в суспільстві. Психологи встановили, що людина сама формує в собі моральні бар'єри, 
накладає на себе моральні зобов'язання і залишається вірною їм, якщо товариство, школа виховали 
здорову ідейну основу її особистості. Жаль, що у сучасній школі, незважаючи на прагнення 
здійснювати особисто орієнтоване навчання, забувають про те, що ідейна основа є ядром 
особистості і без розвитку цієї основи, без її цілеспрямованого виховання не можна сформувати 
особистість. 

Для того, щоб зрозуміти походження деяких форм девіантної поведінки, варто звернутися до 
теорії А.Адлера про прагнення до переваги. Більш ніж вісімдесят років минуло відтоді, як Алфред 
Адлер виклав свої воістину новаторські для його часу ідеї і спробував реалізувати їх на практиці, а 
проблеми, підняті їм у педагогіці, залишаються і понині актуальними і хвилюючими для 
вихователів і батьків. 

Індивідуальна психологія, творцем якої є А.Адлер, – вчення про людину як про неподільну 
одиницю. А.Адлер встановив, що все життя людини цілеспрямоване. Характер людини буде нам 
доти незрозумілий, поки ми не дізнаємося, чого вона домагається в житті.  Щоб зрозуміти 
особистість, індивідуальна психологія розглядає усі її думки, почуття і дії у світлі мислено поданої 
цілі, до якого усі вони спрямовані.  

Фундаментом людського розвитку, за Адлером, є динамічне і доцільне прагнення душі.  
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Він вважає за можливе припустити, що прагнення до успіху, бажання якось виділитися 
закладене в людині із самого її народження. Упевнений, що помірна доза честолюбства необхідна 
кожній дитині і лише така дитина може нормально зростати і розвиватися. Проте серед дітей часто 
переважають надчестолюбні діти, що визнають тільки результат, спроможний принести їм успіх, 
діти, для котрих дуже багато значать думки інших,  і котрі важко переносять невдачі і поразки, 
виявляючи при цьому заздрість, злість, мстивість.  

Оберненою стороною почуття переваги Адлер називає почуття (комплекс) неповноцінності – 
ненормальне почуття ущербності, що виникає у ситуаціях, коли з огляду на які-небудь обставини 
механізм досягнення успіху відмовляє дитині. З одного боку, це почуття неодмінно веде до пошуку 
можливих шляхів компенсації, а з іншого, перешкоджає досягненню успіху, послаблюючи 
впевненість у власних силах. Неврози є частими атрибутами сильно розвинутого комплексу 
неповноцінності. Адлер дає детальну характеристику причин неврозів, називаючи серед основних 
неможливість задоволення прагнення до переваги. 

 Однак  учений чітко не вирішує дилему, що первинне в розвитку дитини, проте, якщо судити з 
останніх робіт Адлера, першорядне значення для формування особистості має прагнення до мети. 
Насамперед це пояснюється тим, що почуття неповноцінності виникає лише тоді, коли прагнення 
до кращого не одержує задоволення. Крім того, прагнення до розвитку, до кращого набагато 
поширене явище в житті, ніж почуття неповноцінності.  

Адлер закликає вчителів і батьків звертати пильну увагу на проблему виникнення в дітей 
комплексу неповноцінності. Живучи у своєму світі мрій і ілюзій і будучи невпевненими в собі, діти 
ідуть від проблем реального життя, бояться нових ситуацій, тому що заздалегідь упевнені в поразці. 
Це перешкоджає їхній повній самореалізації, оскільки, уникаючи складностей, такі діти шукають 
легкі шляхи самоствердження. До них варто ставитися з особливою обережністю, постійно 
підбадьорювати, помічати їхні успіхи, навіваючи віру у свої сили. Страх видатися кумедним в очах 
інших людей, відчуття власної нікчемності, удари по самолюбству, пережиті в дитинстві, 
залишаються з людиною на все життя, якщо ще в дитинстві їй не допомогли позбутися цього. 
Переживання дитинства, доводить Адлер, лише ідуть у сферу підсвідомого, використовуючи 
кожний зручний випадок, щоб знову повести свого бранця у світ мрій і фантазій, у світ, де він 
звільняється від думок про свою неспроможність, що гризуть подібно до того, як це було в 
дитинстві. 

Розвиток соціального почуття є, на думку Адлера, найважливішою умовою подолання дитиною 
існуючих у неї комплексів неповноцінності і переваги. Більш за те, він підтверджує, що розвиток 
почуття співтовариства може допомогти людству у викорінюванні війн і злочинів. Соціальне 
почуття, як підтверджував Адлер, є своєрідним індикатором нормальності в розвитку дитини. Саме 
на цьому принципі Адлер побудував свою педагогічну технологію. Кожне порушення, що 
призводить до зниження соціального почуття, несе величезну шкоду розвитку дитини. 

Особистість, що формується, знаходиться під впливом множини чинників (зовнішніх і 
внутрішніх), що у свою чергу перебувають у стані активної взаємодії і супідрядності. Так у період 
соціалізації особистості поряд з основним біологічним законом набирає сили обумовлений 
закономірністю цілісного психічного відбитка індивідом навколишньої дійсності механізм 
взаємопроникнення і синтезу моральної і естетичної сторін індивідуальної свідомості. 

Прекрасне, гармонічне, передумовою і першоджерелом якого є природа, відображаючись у 
свідомості людини, синтезується з її соціальним досвідом, що призводить до утворення цілісного   
компонента індивідуальної свідомості і самоусвідомлення. Формування даного психологічного 
феномена знаменує стадію переходу особистості на більш високий рівень її морального 
саморозвитку, коли дії і вчинки переживаються й оцінюються “за законами краси”, тобто виходячи 
з естетичних критеріїв. Це забезпечує готовність індивіда до морального вибору, його стійкості у 
ситуації протиріччя і зіткнення людських цінностей, сприяє позитивному вибору між соціальними і 
асоціальними вчинками. 

 
1. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. – К.,2000. 
2. Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. – Ростов-
на-Дону: “Феникс”, 2000. 
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ЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ 

О.А.Кузнецова 
В статье исследуются проблемы звукового воздействия  на психическое, эмоциональное и 
интеллектуальное состояние человека., звуковое давление на психическое и интеллектуальное 
состояние молодежи в условиях дискотек, а также на людей, находящихся за их пределами, 
пассивных потребителей “отходов дискотечного производства”. 

The article is dedicated to problems of modern word in a field of sound influence on psychological, 
emotional and intellectual condition of a man.  
 
 “В начале было слово….” А может, это был звук, вибрация… 
Всем известно, что звуковая волна – достаточно серьезное орудие воздействия на человека, 

которое при определенных параметрах может стать смертельным. Современному человеку 
известно, что звуком можно лечить, но и можно убить. Звук мы слышим не только ухом, хотя ухо – 
совершенный анализатор окружающего человека акустического пространства. Звук мы слышим 
всем телом, всеми органами. 

Не секрет, что большая часть молодежи проводит свой досуг на дискотеках, где издаются такие 
звуки, которые мы часто ухом уловить не можем, т.к. они имеют очень низкую частоту колебания. 
Но эти звуки “слышат” все наши органы. 

У многих животных анализ низких частот развит лучше – это сигнал об опасности (перед 
землетрясением или бурей в море). Инфразвук помогает животным предчувствовать стихийные 
бедствия. Он возникает при накоплении энергии, доводящей горную породу до разрыва. Шторму 
также предшествуют инфразвуковые колебания. Именно поэтому медузы уходят в глубины моря за 
10-15 часов до него. Некоторые животные хорошо слышат недоступные для человеческого уха 
частоты – ниже 16 герц и даже около 8 герц [3]. 

Для человека низкие частоты – это частоты страха, стресса, боли, “ада”. Древние люди знали об 
этом и эффективно использовали мощные удары больших барабанов перед сражением, вводя 
определенными ритмами свое войско в транс бесстрашия, а противника – устрашая и приводя в ужас. 

Согласно законам акустики, чем мощнее звук, тем меньше его слышно в точке извлечения и тем 
дальше от нее он начинает выходить на уровень порога восприятия ушными раковинами человека. 
Кроме этого, сила волны сначала усиливается, а потом постепенно угасает. Отражающий эффект 
препятствий на пути распространения волн создаёт эффект наложения, что их многократно 
усиливает и в некоторых местах образуются запредельные точки восприятия (как, например, 
эффект “эхо” в горах и в каменных джунглях небоскрёбов) [15]. Радиус “выныривания” звуковой 
волны находится в прямой зависимости от мощности источника звука. Именно поэтому на 
открытом воздухе звук слышен на определённом расстоянии лучше, чем в самом источнике звука. 

Этот принцип можно видеть, если бросить камень в воду: маленький камень – первый круг 
небольшой и волны небольшие; большой камень – радиус первого круга намного больше, равно 
как и высота волн.  

В современном мире ХХ-ХХI века утвердились понятия: здоровьетворящее искусство и 
суррогатное искусство, приводящее к заполнению теле-, радиоэфира и акустического пространства 
брутальными звуками. 

Медики выражают особенную обеспокоенность по этому поводу. Так, по данным медицинского 
исследования Боба Ларсена (США), низкочастотные колебания, созданные усилием бас-гитары, к 
которым добавляются повторяющиеся действия бита, в значительной мере влияют на состояние 
спинномозговой жидкости. Она, в свою очередь, непосредственно влияет на слизистые железы, 
регулирующие равновесие половых гормонов и гормонов надпочечниковых, так что функции 
контроля и нравственного торможения опускаются ниже порога восприимчивости или целиком 
нейтрализуются. Этот бит настойчиво будоражит все эмоциональные, физические и 
физиологические пульсации, вызывая сильное нервное возбуждение. 
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Чрезмерное подчёркивание неправильных ритмов, напоминающих боевую музыку праотцов, 
которая применялась для возбуждения воинственности и жажды убивать, с добавлением некоторых 
утончённых гармоний новейшего времени, способствует усилению влияния этих эмоций на 
человека.  

Исследования ученых показали, что ритмические низкочастотные колебания типа “боя барабана 
или бубна”, с одной стороны вводят человека в транс, воздействуя на психику как своего рода 
наркотик. С другой стороны, они вызывают нарушения сердечного ритма, ишемию [7].  

Низкочастотные ритмические удары вызывают на уровне физического здоровья тела: 
тахикардию (при быстром темпе), сердечную недостаточность (при замедляющемся темпе), 
аритмию при рваном ритме, глухоту, импотенцию (особенно при растянутом низкочастотном 
тоне), рак мозга (при затяжном эффекте – “низкое гудение”), заболевание щитовидной железы, 
сужение сосудов почек, желчекаменную болезнь, разнообразные сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания, связанные с состоянием спинно-мозговой жидкости, желез внутренней 
секреции [8]. 

На уровне психического здоровья низкочастотная музыка при длительном воздействии 
вызывает чувство страха, неуверенности, различные галлюцинации и мании, чувство агрессии, а 
также порождает акты агрессии и насилия, беспричинной суеты и безысходности, ненависти к 
окружающей действительности, желание убивать, крушить [12]. 

Именно эти показания научных акустических исследований в Европе (Швейцарии, Австрии, 
Франции, Германии) и Америке повлияли на законодательное запрещение использования 
низкочастотных мощных установок и колонок в общественных местах и на открытом пространстве (в 
зоне досягаемости звука жилых домов),  в Германии даже самолеты не летают с 22.00 часов ночи [4]. 

Российские учёные недавно выявили такую закономерность: молодёжь после 40-минутного 
прослушивания рок-музыки на некоторое время забывает таблицу умножения! 

Ряд американских учёных-медиков однозначно утверждают: “Рок не является сегодня 
безобидным времяпрепровождением, это наркотик, более смертельный, чем героин, обрывающий 
жизнь молодёжи. Более того, он используется как средство “психокодирования”. 

В то же время при прослушивании классической музыки (позитивного настроя) усиливаются 
интеллектуальные возможности молодежи, появляется ясность мысли, ощущение духовного 
очищения и потребность в духовном росте. (Даже ботаники доказали эффект положительного 
воздействия классической музыки на растения). 

Таким образом, низкочастотная ритмо-акустическая атака живого организма особенно вредна 
для здоровья человека, независимо от того, слышит ли ухом человек эти звуки или нет. Глухие 
люди могут танцевать под ритмичную музыку, т.к. их тело ритмично содрогается от звуковой 
волны ударных установок [7]. 

Звуковые волны может легко почувствовать любой человек, приложив руку к колонкам. А если 
колонки мощные, то при подходе к ним у Вас содрогнутся все органы. Насильственно-ритмическое 
содрогание тела в этом случае происходит на уровне клеток. При определенных параметрах 
воздействия – оно вызывает наркотическое состояние без Вашего желания. Особенно вредно 
испытывать звуконаркотические “вливания” в период отдыха и сна, когда организм особо уязвим. 

Низкочастотные колебания проходят сквозь стандартную стену, как и звуки взрывов оружия, 
взрывы фейерверков, раскаты грома, рёв самолётов и т.п.  

Акустическое оружие было изобретено ещё во время II мировой войны и с успехом испытано на 
разрушающую силу живых организмов и неорганики в том числе. Низкочастотной вибрацией 
можно разрушить камень. В современных технологиях звуком определённой частоты и силы могут 
убить человека, пристраиваясь к ритму его сердца, а затем ускоряя и замедляя ритм и понижая или 
повышая частоту звука. Так работают “звуки-убийцы”. 

Резонансные звуковые явления описаны во многих физико-акустических исследованиях. Кроме 
этого, шумовая зашлаковка организма происходит по принципу накопления (как и радиации). При 
передозировке происходит сбой в работе организма и как следствие – различные заболевания: от 
физических до психических и нервных. 

В 50-е годы прошлого столетия в лондонском театре “Лайрик” ставили пьесу, в середине 
которой действие переносится в далекое прошлое. По рекомендации друга театра, известного 
физика Роберта Вуда необходимое для идеи постановки впечатление таинственности и глубокой 
старины должно было быть создано с помощью низкой, почти неслышимой ноты, издаваемой 
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очень длинной и широкой трубой, пристроенной к органу. Однако устроители спектакля, видимо, 
просчитались в расчетах. Звука не было слышно совершенно, зато в зале задрожали подвески и 
канделябры. Зрителей охватил беспричинный страх, и в панике они бросились на улицу. Именно 
таково воздействие на психику человека инфразвуком. 

Психическое воздействие музыкой известно от положительного до эмоционально-стрессового. 
Так, известны виды пыток, применявшихся фашистами во II мировой войне, например, 
“музыкальная шкатулка”. Даже хорошая музыка, но звучащая насильно, без вашего желания, 
повторяемая постоянно, 1000 раз, доводит человека до сумасшествия. Или пытка, которую 
применяли фашисты в концлагерях. Они включали через динамик звуки детского плача. Основная 
его частота 1000 герц. Человек устроен так, что на эту частоту он остро реагирует, т.к. ему 
поступает команда в мозг о том, что нужно что-то сделать, чтобы плач прекратился [17]. Если люди 
эту команду выполнить не могли, то они входили в состояние стресса, не спали. Как известно, даже 
глухая мать по вибрациям, поступающим в ее тело, чувствует, что её ребёнок плачет. 

Известны также пытки в Российской империи при царе Александре I , когда человека помещали 
в комнату, в которой со всех сторон доносился бой барабанов – человек сходил с ума.  

Исследования ученых показали, что ритмические низкочастотные колебания типа “боя барабана 
или бубна”, с одной стороны, вводят человека в транс, воздействуя на психику как своего рода 
наркотик. С другой стороны – они вызывают нарушения сердечного ритма, ишемию [7]. 

Физиологи Уивер и Брей, регистрируя изменения биопотенциалов в слуховом нерве при звуках 
различной частоты, сделали вывод о том, что частота их изменения совпадает с частотой 
воздействующего звука. Следовательно, звук проникает в мозг. Они предположили, что 
низкочастотные сигналы подавляют нормальные ритмы мозга и поэтому угнетающе действуют на 
психику, вызывая утомление, нервозность и страхи. А психиатр Никитин еще в 1934 г., наблюдая 
приступы эпилепсии у некоторых пациентов, впервые назвал их виновником инфразвук. 

Низкочастотные ритмичные удары обычно накладываются контрапунктом (повторяющимся 
фоном) под любую современную диско-музыку, независимо от силы звучания основной мелодии.  

Диск-жокеи на дискотеках стараются вогнать молодежь в состояние прострации, отключив 
волю человека. Добиваются они этого с помощью ритмов подбасовки и силы звучания музыки. 
Сами при этом они находятся в состоянии “экстази” от звукоманического и ритмоманического 
низкочастотного воздействия, создаваемого современнейшей акустической аппаратурой. Вслед за 
собой они вгоняют в это состояние молодежь, находящуюся на дискотеке. Причём, как в любой 
наркомании, вливания требуется всё больше и больше, т.к. включается механизм привыкания (как к 
боли). А именно, музыка звучит все в более быстром темпе, ускоряется и извращается ритм; 
мощность и сила звука достигает предела возможного восприятия, доходит до болевого порога, 
когда человек может потерять слух, (130-160 ДБ), – и как следствие, наступает перевозбуждение 
или переутомление. После этого на некоторое время диск-жокей переводит аудиторию в звуковую 
среду меланхолического настроения. А потом все начинается сначала… 

Во время звучания такой “музыки” ни отдыхать, ни спать, ни думать, ни слушать звуки 
человеческого голоса невозможно; школьники не могут нормально готовить уроки, преподаватели 
– готовиться к занятиям, не говоря уже о вреде, наносимом здоровью грудным детям (даже если 
они находятся далеко от помещения, где издается такая музыка).  

На дискотеках используются различные заставки (подбасовки), которые подвергают вибрации 
все тело, хотя почти не слышимы для человеческого уха в точке извлечения, но на некотором 
отдалении, на гребне волны, звук усиливается и достаточно хорошо различим. Эти заставки имеют 
следующие названия: “долбёжка” – как при забивании свай, “турбина” – звуки как бы часами 
воющей турбины самолёта, “рев самолета”, “рваное сердце” – напоминает аритмию сердца, 
отдышку, доводит до различных сердечных расстройств, “дурак на приколе” – легкомысленный 
примитивный ритм, простые созвучия – отсутствие мысли, “раскаты грома” и т.д. Собственно, это 
уже и есть элементы психокодирования. Кроме этого, именно эти заставки доводят молодежь до 
исступления, вызывают наркотическую эйфорию или агрессивные импульсы. 

Эти явления подтверждаются и нашими наблюдениями. Если определенный ритм совпадает с 
ритмом сердца, то постепенно мышцы сердца начинают входить в резонанс с издаваемыми 
низкочастотными звуками акустической аппаратуры. При изменении ритма (ускорении) и частоты 
(еще большем ее понижении) у 20%-50% людей возникают стенокардические изменения в 
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сердцебиении, а при замедлении ритма – ощущения сердечной недостаточности, а некоторых 
случаях – аритмия. 

Детям до 16-ти лет слушать низкочастотную музыку вообще запрещено, т.к. их черепная 
коробка слишком слаба и не может быть подвергнута таким мощным вибрациям. Так, 
обследования детей, занимающихся в студиях современного бального танца г. Харькова, где для 
сопровождения используется громкая поп- и диско-музыка, показали, что дети нервно 
перегружаются, у них появляются изменения в сердцебиении. 

Проблема воздействия акустики и вибрации на живые организмы настолько актуальна, что в 
последнее время создаются Международные институты акустики и вибрации, в работе которых 
ученые из СНГ принимают активное участие. 

Во всём мире место для дискотек отводится в специальных закрытых помещениях, 
оборудованных звукоизоляционными материалами, чтобы не наносить вред здоровью 
окружающих. Мощность колонок и акустических установок на дискотеках в клубах и школах 
находится в прямом соотношении с силой звука (децибелы) и частотностью (высотой волны звука) 
в герцах. Соответственно, для усиления мощности звука на определённом пространстве нужны 
отражатели звука вовнутрь для этого пространства и глушители наружной части строения для 
звукоизоляции.  

Следовательно, наибольшего эффекта внутри озвучиваемого пространства можно добиться не за 
счёт мощности колонок, а за счёт правильно расположенных эхоотражателей, а также соотношения 
мощности звука и площади закрытого пространства. Такие меры предосторожности помогут в 
некоторой степени защитить еще несформировавшиеся организмы школьной и студенческой 
молодежи от отрицательного воздействия мощных современных акустических установок. 

Несмотря на лавину информационного потока, обрушивающуюся на современную молодежь, 
она все же не имеет достаточной информации о возможном звуковом воздействии на их психо-
эмоциональное и интеллектуальное развитие с помощью музыки разных направлений и стилей, а 
также о возможном наносимом вреде низкочастотными звуками, фактически подвергая себя 
“звуковому насилию”. 

Поэтому нам представляется чрезвычайно актуальным проведение музыкально-
просветительской работы в школьной и студенческой среде, направленной на получение 
молодежью информации о вреде низкочастотной музыки. А также необходимо находить новые 
формы пропаганды классической музыки и современной музыки гармонично-положительного 
настроя, несущей позитивную энергию. 

Итак, именно преподаватель вуза и учитель школы должны уметь охарактеризовать качество 
звуковой среды в школах и населенных пунктах, пропагандировать высокохудожественные 
образцы музыки различных направлений и стилей, исключив возможность проникновения в 
молодежные коллективы идей и привычек звуковой агрессии [11].  

Всю свою историю человек рождается, живет и умирает с музыкой. Развиваясь, человечество 
усложняет сопутствующую ему звуковую среду, насыщая ее технозвуками, несхожими со звуками 
природы и, как правило, расширяя базу низких частот. 

Современное акустическое пространство буквально перенасыщено различными шумами, 
неидентифицированными акустическими явлениями, полезными и вредными звуками, вибрациями 
разного качества, разнообразной музыкой и, наконец, природными звуками. 

Так же, как и научиться ходить, каждый человек должен научиться разбираться в окружающей 
его звуковой среде. И чем выше уровень культуры человека, тем выше уровень его понимания 
характера звуковой среды и процессов, в ней происходящих, а также места музыкальной культуры 
в формировании звукового поля Земли. 

Во все века формирование положительных социальных ориентиров молодой личности, 
установления неконфликтного взаимодействия с окружающей средой и природой были одними из 
важнейших задач педагога. 

Поэтому деятельность современного педагога по созданию “культуры звуковой среды” школы, 
села, вуза, районов и городов является почетной частью общей глобальной концепции 
прогрессивного человечества в созидании гармоничной ноосферы Земли.  
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ 
О.Є.Бавико, І.О.Чичановський, І.В.Букрєєва, А.В.Орлов 

У статті розглядається філософсько-методологічний аспект проблеми формування ціннісних 
орієнтацій особистості в загальному вигляді, який складається з розкриття сутності механізму 
інтеріоризації об'єктивних цінностей культури, причин і умов, за яких об'єктивні цінності стають 
суб'єктивно значимими, стійкими життєвими орієнтирами особистості, тобто її ціннісними 
орієнтаціями. 

The article considers the philosophical-methodological aspect of the problem of formation of the main 
orientations of the person, that is the essence of the mechanism of interiorization of objective values of 
culture, of the reasons and conditions for what the objective values become subjectively important. 
 
Глобальні зміни в сучасному світі ведуть до переосмислення методологічних основ розвитку 

наук про людину. Традиційні уявлення про закономірності становлення особистості, розвитку 
інтелекту, творчого потенціалу збагачуються новими теоріями, концепціями, інноваційними 
технологіями, моделями, варіативними освітніми програмами, потребують посилення уваги до 
фундаментальних основ розвитку науки і практики.  

Однією з базисних категорій для побудови нової парадигми процесу соціалізації особистості, на 
наше переконання, може стати категорія “цінності”, що належить до загальнонаукових понять, 
методологічне значення яких особливо важливе. Будучи одним із ключових понять сучасної 
суспільної думки, воно використовується у філософії, соціології, психології і педагогіці для 
позначення об'єктів і явищ, їхніх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють у собі 
моральні ідеали і виступають як еталони належного.  

У сучасних гуманітарних науках (філософії, психології, соціології і педагогіці) існують різні 
підходи і концепції, але загальний напрям розвитку теорії цінностей позначено ствердженням 
пріоритету загальнолюдського і гуманістичного в контексті різних культур. У даний час, коли 
триває  процес об'єднання людства для розв’язання  глобальних проблем сучасності, теорія 
цінностей переживає своє відродження у зв'язку з новими соціальними, науково-технічними 
реаліями, оскільки все більша роль у змісті світовідчуття, світогляду нових поколінь починає 
відводитися категорії миру, життя людини, її особистого самоствердження. У наші дні, як ніколи, 
відчувається необхідність міждисциплінарного синтезу знань про людину, що, у свою чергу, 
повинна спиратися на оновлену філософську картину світу, на загальнолюдські цінності.  

Філолофсько-методологічний аспект проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості в 
загальному виді складається з розкриття сутності механізму інтеріоризації об'єктивних цінностей 
культури, причин і умов, за яких об'єктивні цінності стають суб'єктивно значимими, стійкими 
життєвими орієнтирами особистості, її ціннісними орієнтаціями. 

Філософи стверджують, що наукова необхідність категорії “цінність” виникає тоді, коли постає 
питання про особистість та матеріальній і духовний світ що її оточує, а ширше – про 
співвідношення діяльності суб'єкта (скажімо, особистості, групи, класу, нації) і тих об'єктивних 
умов, у яких він діє. Розв’язуючи  проблему “суб'єкт-об'єкт”, можна йти від другого до першого і, 
навпаки, від першого до другого. Якщо аналіз ведеться на основі діалектико-матеріалістичної 
методології, то рух від об'єкта до суб'єкта означає розгляд суб'єктивного як відображення 
об'єктивного, а як критерій правильності цього відображення виступає ступінь його відповідності 
відбитому. При русі ж від суб'єкта до об'єкта, головним є не саме відображення, а реакція суб'єкта 
на відбите а, отже, ступінь відповідності об'єкта потребам і цілям суб'єкта. Це ціннісний підхід. 

Як відомо з психології, людське мислення має модельний характер. Справді, “почуття 
розуміння” виникає саме тоді, коли нам вдається співвіднести явище з його моделлю, тобто 
вичленувати з явища істотне (з погляду вимог цієї моделі), і при цьому навіть логічне розуміння 
того факту, що модель не абсолютна, анітрохи на це почуття не впливає – рамки моделі, як 
правило, не усвідомлюються.  

Таким чином, саме мислення має ціннісний, відносний характер. Адже що таке цінність, як не 
спосіб виділення істотного? Вимога згортання інформації для забезпечення її компактного 
збереження в довгостроковій пам'яті змушує мозок діяти саме таким чином, селекціонуючи 
інформацію, щоб позбутися  зайвого. Але для селекції обов'язково потрібні критерії. Таким чином, 
власне людський мозок і природа мислення неминуче потребують уведення поняття цінності. “Все, 
что имеет ценность в нынешнем мире, – пише Ніцше, – имеет ее не само по себе, не по своей 
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природе – в природе нет никаких ценностей, – но оттого, что ему однажды придали ценность, 
подарили ее, и этими дарителями были мы!” [1,638]. 

Напевно, будь-яка людина може пригадати моменти у своєму житті, коли в неї відбувалася 
“переоцінка цінностей”, і старі, давно відомі факти і поняття здобували раптом зовсім нове 
значення, виходячи на передній план по своїй значимості, чи навпаки, втрачаючи її. Це саме той 
випадок, коли назва явища – “переоцінка цінностей” як  можна більш точно відбиває його сутність 
– відбувається перебудова моделі в мозку і, відповідно, змінюється механізм селекції вже наявної 
інформації: людина починає по-новому бачити старі явища. 

Таким чином, усі без винятку цінності, які створюються мозком людини, є відносними. 
Проблема, однак, полягає в тому, що для свідомості вони представляються абсолютними, що є 
однією з особливостей людського мислення. Представлення ж їх абсолютними є звичайною 
оманою, що випливає з уже згадуваної відсутності усвідомлення границь моделі. 

 Зміст поняття “цінність” більшість учених характеризує через виділення характеристик, 
властивих, так чи інакше, формам суспільної свідомості: значимість, нормативність, корисність, 
необхідність, доцільність. Затверджується, що виникнення цінності пов'язане, з одного боку, із 
предметами, явищами, їхніми властивостями, способами задовольнити визначені потреби 
суспільства, людини. З іншого боку, цінність виступає як судження, зв'язане з оцінкою існуючого 
предмета, явища, людиною, суспільством. Підкреслюється, що цінність – це форма прояву 
визначеного роду відносин між суб'єктом і об'єктом. Таким чином, тільки тоді, коли  розглядаємо 
суспільне буття людини в аспекті об'єкт-суб'єктного відношення, ми можемо зафіксувати явище 
цінності.  

Цінності представляють внутрішній світ особистості, будучи виразником стабільного, 
абсолютного, незмінного. Формуючись, як і потреби, в індивідуальному досвіді суб'єкта, 
особистісні цінності відбивають, однак, не стільки динамічні аспекти самого індивідуального 
досвіду, скільки інваріантні аспекти соціального і загальнолюдського досвіду, що привласнюється 
індивідом. Можна  погодитися з розумінням цінності як “аспекта мотивации, соотносящегося с 
личными или культурными стандартами, не связанным исключительно с актуальным напряжением 
или сиюминутной ситуацией” [2,24]. Потреби представляють у структурі мотивації актуальний 
життєвий світ суб'єкта, вони динамічні, їхня ієрархія постійно перебудовується  залежно від 
поточного стану життєвих відносин суб'єкта [3]. Що ж стосується мотиву, це поняття, на наш 
погляд, варто відносити не до стійких джерел спонукань, а до тих, що складаються аd hос на їхній 
основі динамічних утворень у структурі конкретного акта діяльності, що забезпечує його динамізм 
і спрямованість [4]. 

Особистісні цінності, як і цінності соціальні, існують у формі ідеалів, тобто моделей належного. 
“Идеал – это мысленный образец совершенства, норма, к которой следует стремиться как к 
конечной цели деятельности” [5,153]. Для характеристики форми існування особистісних цінностей 
можна скористатися поняттям “модель потребнісного майбутнього”. Це поняття було введено 
Н.А.Бернштейном для позначення того факту, що людський мозок відбиває не тільки події 
сьогодення і минулого, але і ситуацію майбутнього, причому останню у двох різних формах – 
імовірнісного прогнозу і програмування потребного майбутнього. Н.А.Бернштейном була показана 
фізіологічна реальність “моделей потребнісного майбутнього” [2,24]. Ми, однак, воліємо говорити 
про ціннісні життєві орієнтації, підкреслюючи тим самим, що спрямованість перетворення 
дійсності, яка задається особистісною цінністю, є абсолютнм і постійнм, якісним фактором 
діяльності особистості. 

Логіка аналізу сутнісних характеристик процесу орієнтації звертає нас до того рівня 
функціонування взаємозв'язку “особистість – суспільство”, на якому система, що рефлектується 
особистістю і виражена в тій чи іншій соціально прийнятій моделі, підтверджує істинність 
декларованих цінностей.  

У період радикальних змін у суспільстві різко загострюються протиріччя зміни пріоритетів 
минулого, сьогодення і майбутнього. Процес орієнтації особистості на соціально значимі цінності 
може зняти ці протиріччя, що породжують непевність, дезорієнтацію.  

Сформовані  на цей час механізми соціалізації і орієнтації на цінності вступили в протиріччя із 
загальною ситуацією розвитку сучасної особистості, що обумовлює виникнення низки ускладнень, 
що перешкоджають піднесенню потреб особистості до цінностей суспільства, так само як 
піднесенню потреб суспільства до цінностей особистості.  

Змістовна сторона ціннісного орієнтування в даний час значною мірою ігнорує пріоритет 
загальнолюдських цінностей у реальній практиці. Регламентуюча діяльність соціальних структур, 
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колишня система педагогічних цінностей виховання і навчання, способи передачі ціннісного 
відношення до світу “у готовому виді” перешкоджають розгортанню процесу сходження самої 
особистості до цінностей  шляхом від абстрактного до конкретного. Тому система цінностей 
суспільства і загальнолюдської культури залишається для більшості людей на абстрактному, 
нейтральному до особистості рівні.  

Система ціннісних орієнтацій особистості завжди адекватна системі цінностей суспільства. 
Слідом за переоцінкою цінностей, що відбувається в суспільстві постійно, а іноді передбачаючи її, 
з'являються зміни в ціннісних орієнтаціях особистості. Як будь-який антропологічно обумовлений, 
процес ціннісної орієнтації характеризується неоднозначністю цілей і результатів, 
багатовекторністю розвитку, проблематичністю. Усе це передбачає багатогранність проявів 
людської природи і різноманіттям особистісних особливостей і проявів. Даний фактор, звичайно, 
мусить враховуватися під час розроблення і впровадження нових методів соціалізації. У зв'язку із 
цим необхідно вказати на деякі особливості сучасної ситуації. Паралельно із широко розгорнутою 
діяльністю що має державну підтримку із формування національно-громадянських цінностей у 
молоді, ми спостерігаємо засилля об'єктів західної культури у матеріальній і духовній сферах 
життєдіяльності. Західні цінності, причому не найкращі – індивідуалізм, нігілізм, крайній 
прагматизм – за масованої атаки з боку засобів масової інформації впроваджуються в структуру 
особистості молодих людей. У цих умовах беззастережне насадження цінностей національної 
культури – колективізму, соціальної справедливості, гуманності як лояльного ставлення до людини, 
обумовлених особливостями нашої ментальності, приводить до конфлікту цінностей і повного 
їхнього заперечення. Цінності зникають, залишаються лише мотиви. У зв'язку з цим основним 
виховним завданням є гармонізація вже сприйнятих особистістю і соціально необхідних цінностей. 
Наприклад, обґрунтування цінності знань на підставі сприйнятого прагматичного ставлення до 
життєдіяльності чи необхідності гуманного поводження як гарантії особистої безпеки 
(індивідуалізм) у масштабах усього суспільства.  

Принципове значення для дослідження процесу орієнтації мають висновки комплексних 
психологічних досліджень, що дають відповідь на питання про те, що в структурі особистості є 
незмінним, а що відносно змінюваним. Практичне значення цього питання очевидне. Воно полягає 
в тому, що, лише впливаючи на відносно змінювані особистісні утворення, можна ефективно 
розв’язувати завдання виховання, формування, розвитку і саморозвитку особистості.  

Проблема особистісних змін розробляється в рамках психології особистості, життєвого шляху 
особистості.  

К.А.Абульханова-Славська [6] зробила спеціальну спробу розрізнення особистісних змін і 
розвитку особистості. Розглядаючи особистість як стійку систему характерних для неї відносин, 
вона вважає, що розвиток особистості пов'язаний з основними особистісними відносинами; ці 
відносини відносно стабільні, складають “ядро” особистості; зміна цих відносин не парціальна, як 
при зовнішніх, випадкових змінах, а здійснюється системно. Зміна особистості у процесі її 
життєдіяльності відбувається як під впливом часу, обставин і “критичних”, “поворотних” подій у 
житті людини, так і під впливом сутнісних сил самого суб'єкта.  

Процес формування ціннісних орієнтацій може бути розглянутий із різних точок зору. Його 
можна характеризувати як дію, що складається з елементів: об'єкта (орієнтира), на який спрямована 
дія; об'єктивної сторони, тобто способу (методу) здійснення дії; суб'єктивної сторони, тобто 
відносини суб'єкта до дії і його результату, і самого суб'єкта, що виконує дію. Із цього погляду, це 
процес, що розгортається як у просторі, так і в часі. Можна припустити, що процес орієнтації – 
складний, суперечливий і в той же час закономірний, що розвивається “по спіралі”. Процес, що сам 
готує умови для свого подальшого розвитку і слугує у деякому розумінні причиною власного 
саморуху.  

Цей процес – не одномоментне знаходження якості, він розтягнутий у часі, має свої етапи, які 
співвідносяться послідовно із загальним ростом і віковим розвитком людини, формуванням її 
особистісних властивостей.  

Перша фаза процесу – присвоєння цінностей особистістю, формування Образу Світу. Друга 
фаза – перетворення особистості на основі цінностей, формування Образу “Я”. Третя фаза – 
проектування – самопроектування, формування Образу Майбутнього.  

Важливо відзначити, що на всіх етапах формування всі фази працюють синхронно. Однак їхнє 
умовне розчленовування дозволяє проникнути у механізми ціннісного освоєння дійсності, 
прийняття особистістю себе як самоцінності і побачити склад близьких, середніх і далеких 
особистісних перспектив.  
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На всіх рівнях розвитку процесу формування ціннісних орієнтацій функціонують ті самі ціннісні 
механізми: пошук – оцінка – вибір – проекція, однак на різних фазах ми можемо побачити різний 
ступінь завантаженості окремих механізмів: присвоєння цінностей забезпечується  більшою мірою 
пошуком і оцінкою, на наступних стадіях  це вибір і проекція. Визначаючи концептуальну сутність 
терміна “механізм”, ми підкреслюємо його психологічну основу, а отже, і реальну можливість 
впливати на розвиток цих особистісних механізмів у спеціально створених ситуаціях 
життєдіяльності. 

У найзагальнішому вигляді цей процес може бути представлений як життєвий простір, що 
розширюється в часі, у якому особистість будує і здобуває визначену “траєкторію свого руху” 
згідно з орієнтирами: цінностями зовнішнього світу і цінностями самопізнання, самооцінки, 
саморозвитку. Вибір життєвої мети, планів, перспектив людина здійснює на основі пізнання 
обставин і самого себе, постійно оцінюючи, порівнюючи і зіставляючи і себе, і інших людей, 
звертаючися у минуле, живе в сьогоденні, орієнтуючися на майбутнє. Ціннісні орієнтації 
особистості, таким чином, забезпечують стрижень, загальну лінію, деяку вісь, що врівноважує 
вчинки, поводження, діяльність, що відхиляються в ту чи іншу сторону від загального стрижня, 
лінії, спрямованості.  

Запропонована модель процесу формування ціннісних орієнтацій ілюструє таку його 
особливість, як наявність об'єктно-суб'єктного взаємозв'язку особистості і суспільства, 
опосередкованого наявністю потреб особистості і цінностями суспільства. Розвиток ціннісних 
орієнтацій особистості відбувається на основі ціннісного характеру мислення, присвоєння 
цінностей, їхньої гармонізації з потребами, що  визначають спрямованість свідомості, 
самосвідомості, а отже, і життєвої перспективи, що є ціннісним вектором розвитку особистості, 
переведеним у мету життя, що завершує особистісне самовизначення людини у сфері праці, 
спілкування, мистецтва, пізнання – у навколишній дійсності і самій собі.  
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ОСОБИСТІСНИЙ СЕНС ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ 
САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

В.А.Волкова, І.Г.Стотика, О.В.Стотика 
У статті підкреслюється значення особистісного чинника у нових тенденціях професійної 
підготовки вчителя, які пов`язані з рефлексією діяльності, творчою самореалізацією особистості. 
Все це передбачає усвідомлення сенсу та емоційно-ціннісне переживання явищ, що вивчаються. 
Зазначається важливість не тільки відбиття особистісного сенсу у свідомості суб`єктів, але й 
наявності активної діяльної позиції особистості. 

The article underlines significance of individual factor in the new tendencies of professional teacher training, 
which are connected with the reflection of activity, creative self-realization of personality. This stipulates 
realization of the sense and emotional valuable suffering of the appearances which are studied. Not only the 
significant of reflection of individual point in sense of the subject but a presence of activity position of 
personality have been noted here. 

 
Об`єктивний процес переоцінки цінностей в усіх сферах нашого життя позначився й на підході 

до вивчення ціннісних орієнтацій. Увага дослідників з питань готовності молоді до праці, орієнтації 
на працю як на вищу цінність переключилася на проблему готовності діяти відповідно до 
особистісних цінностей: самоствердження, самореалізації у творчій діяльності на підставі 
загальнолюдських цінностей. Зокрема, В. Ядов підкреслює, що ціннісні орієнтації становлять 
собою синтез знань, почуттів та прагнень, відіграють важливу роль не тільки в усвідомленні сенсу 
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життя, його цілей, а і є фундаментом для самоствердження особистості, визначають життєву 
позицію відносно всіх сфер суспільного життя [7,110]. 

У науковій літературі часто використовуються різноманітні терміни, що описують одні й ті ж 
явища. Так, ціннісні орієнтації – це система “особистісних сенсів” (О.Леонтьєв), “умонастрій” 
(Б.Паригін), “цінності” (М.Каган), “внутрішні спрямування” (С.Рубінштейн) тощо. Наукові 
висновки Б. Ананьєва із цього приводу зводяться до того, що в усіх цих дослідженнях йдеться про 
один загальний центр духовного розвитку особистості [1,45 – 46]. 

Розглядаючи ціннісні орієнтації як систему ціннісних відносин, вчені (Б.Ананьєв, О.Асмолов, 
П.Гальперін, В.Петровський, К.Роджерс, В.Франкл тощо) доводять, що процес їх становлення 
безперервний і пов`язаний із розвитком потреб людини. Ціннісні орієнтації виявляються у 
сенсоутворюючій діяльності, у ситуаціях вибору, пов`язаних із переусвідомленням життєво 
важливого для особистості і таких, що передбачають вільний вибір вчинку і особисту 
відповідальність за нього. 

Важливими є висновки О.Леонтьєва про вплив активної діяльності на розвиток психіки, що 
випливають із його теорії особистості. Психолог увів у науковий ужиток поняття “особистісний 
сенс”, що відіграло свою роль у розв`язанні проблеми співвідношення особистої, індивідуальної та 
суспільної свідомості в житті та поведінці особистості. 

Ідея особистісного сенсу є основоположною у дослідженні професійно ціннісних орієнтацій, 
оскільки віднайдення сенсу обраної професії та усієї життєдіяльності у конкретній соціально-
економічній ситуації, а також пошук сенсу саме у процесі самовизначення становить сутність 
професійного самовизначення. М.Бердяєв писав із цього приводу: “Нехай я не знаю сенсу життя, 
але шукання сенсу вже дає сенс життя, і я присвячу своє життя цьому шуканню сенсу” [2,84]. 

Обираючи особистісний сенс, суб`єкт здійснює вибір власної суспільної позиції, яка 
усвідомлюється і виражається завдяки значенню для себе. О.Леонтьєв підкреслює, що “сенс 
виступає у свідомості людини як те, що безпосередньо відбиває і несе у себе його власні життєві 
відносини” [6, 278]. Особистісно-сенсові відносини утворюються і реалізуються в самій діяльності як 
необхідні зв`язки, при цьому мотиви дії та “сфера цілей” обумовлені її характером, професійною 
спрямованістю. Рівень оцінки, ставлення до цінності визначається не тільки знанням об`єктивних її 
критеріїв, але й тим, наскільки ці критерії перетворилися на переконання людини, на особистісний 
сенс. 

Розвиваючи ідею особистісного сенсу, Б.Братусь характеризує особистісні цінності саме як 
“усвідомлені та прийняті людиною найбільш загальні, генералізовані сенси її життя” [3, 104]. 
Важливою для формування сталих сенсових структур уявляється ідея діяльнісного 
опосередкування: “...необхідне залучення людини до такого роду діяльності, до такого роду 
життєвих проблем, де б вони могли реально здійснити, відстояти, перевірити свої принципи та 
прагнення, де б вони зрослися, сплавилися з її вчинками та діяннями, стали особистісними 
цінностями, тобто усвідомленими сенсовими утвореннями, що спрямовують  весь конкретний 
перебіг її життя” [3,132]. Необхідним є не тільки відображення цінностей у свідомості суб`єктів, а й 
внутрішнє рішення про їх прийняття або неприйняття, наявність активної діяльної позиції 
особистості. 

Сучасні вчені (І.Бех, А.Бик, Г.Будінайте, В.Дряпіка тощо) переконливо доводять, що зміна 
парадигми, перехід від суб`єкт-об`єктних до суб`єкт-суб`єктних відносин потребують усвідомлення 
особистісних цінностей, розкриття їх ролі у самовихованні особистості. Тільки ті сенси, відносно 
яких суб`єкт самовизначився, стають особистісними цінностями. Спостерігаючи за поведінкою 
інших, людина виробляє власні погляди та цінності і при цьому уточнює ставлення до себе. Основу 
самооцінки складають моральні цінності, відношення, можливості. На підставі самооцінки людина 
ухвалює рішення і реалізує прагнення відповідати професійному зразку-ідеалу.  

Дослідження О.Апраксіної, Л.Арчажнікової, Г.Падалки, Л.Рапацької, Л.Рубіної, О.Рудницької, 
К.Штарке та ін. свідчать, що випускники педагогічних ВНЗ загалом почувають себе 
підготовленими до роботи за фахом, але значно менше впевнені у своїй готовності виконувати саме 
педагогічні, виховні та організаційні функції. Довгий час із початку навчання студенти мають 
вельми нечітке уявлення про необхідні для вчителя професійні якості та здібності. Наявність 
багатьох особистісних якостей, пов`язаних із виховною, педагогічною функцією оцінюється 
студентами досить низько. 

Наше дослідження підтвердило наявність психологічної готовності студентів до самооцінки, 
проте необхідно створити умови для виникнення потреби в усвідомленні та оцінці власних 



П Е Д А Г О Г І К А  Д Л Я  П Е Д А Г О Г І В  
 

   222

педагогічних якостей, у їхньому самовдосконаленні, самовихованні та реалізації наявних 
можливостей та здібностей. 

Звісно, що механізмом просування від “Я-теперішнього” до “Я-майбутнього” є саморегуляція, 
котра виявляється при визначенні людиною рішення і способів його виконання . До того ж, 
завдання, що постає в діяльності, може сприйматися суб`єктом як особистісно значуще або 
потребувати вольових зусиль, якщо воно не відповідає особистісним орієнтирам. Визначаючи свої 
особистісні сенси, ціннісні орієнтири, суб`єкт може вдосконалювати і розвивати власну діяльність, 
розвиваючися та удосконалюючися при цьому як особистість. 

Важливим компонентом саморегуляції є ціннісне відношення, усвідомлення людиною самої 
себе у єдності раціонального та емоційного. Ціннісні орієнтації утворюють таку мотиваційну 
структуру, що здатна керувати оцінним ставленням студентів до цінностей педагогічної діяльності і 
виявляються при цьому на індивідуально-пізнавальному (інформативному), емоційно-оцінному 
(афектному) та конативному (поведінковому) рівнях. 

Категорія відношення є ключовою для формування та розвитку особистості. Ціннісні орієнтації 
в навчанні виступають як відношення, що характеризують різний ступінь готовності майбутнього 
вчителя до діяльності. Виступаючи у вигляді ціннісного відношення, що визначає цінність, 
значущість об`єкта, ціннісні орієнтації відіграють важливу роль в удосконаленні культури 
студентів. Сутність ціннісного відношення до професії виявляється в усвідомленому, позитивно-
емоційному реагуванні на її компоненти, у потребі їх усвідомлення, трансформування відповідно 
до соціальних зразків та реалізації їх на практиці. 

Система професійно значущих відносин утворює стрижень особистості майбутнього вчителя, 
вона піддається цілеспрямованому формуванню, практично реалізується через особистісний підхід 
і пов`язана з утворенням механізму самовиховання і можливістю усвідомлення і самоформування 
основних цілей, цінностей, норм поведінки, ідеалів, що характеризують сучасного вчителя. 
Свідомий вибір цінностей, активізація потреби у їх задоволенні та реалізації, збагачення 
професійного та життєвого досвіду створюватимуть умови для формування сталої особистої 
системи ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя. Якщо у процесі професійного становлення не 
розвивати професійну мотивацію, а підтримувати орієнтацію на спосіб життя, то підвищується 
значущість вітально-матеріальних мотивів. В ієрархії цінностей здійснюються перестановки: 
кар’єра, матеріальний добробут можуть перетворитися на самоціль, зміщуючи ціннісні орієнтації, 
важливі для професії вчителя. У результаті з’являється потенційно нестабільний учитель з 
орієнтацією на непрофесійні цінності. 

Вищою формою саморегуляції особистості, усвідомленого ставлення до власних якостей є 
самовиховання. У його основі лежить процес самосвідомості, що є результатом внутрішньої роботи 
свідомості та формується у діяльності, забезпечуючи перехід особистості з об`єкту зовнішнього 
впливу у суб`єкт свідомої самоорганізації та саморегуляції адекватно прийнятим цінностям і 
нормам. 

Щоб професійні цінності стали предметом потреби студентів, потрібна  організація навчального 
процесу, у зміст якого були б включені фактори, стимулюючі трансформацію структурних 
складових ціннісних орієнтацій у потреби особистості. Це здійснюється у процесі двох 
взаємопов`язаних і послідовних видів діяльності: інтеріоризації та екстеріоризації. Важливо так 
будувати діяльність, щоб її виконання приводило до саморозвитку, виникнення особистісного 
сенсу. 

Професійне самоусвідомлення як джерело саморозвитку, самовиховання формується поступово 
і виявляється в здатності до чіткого усвідомлення своєї ролі у вихованні дітей, тому необхідно 
створювати умови для самозбагачення ціннісних орієнтацій студентів шляхом зіткнення із 
ціннісно-смисловими сферами професійної діяльності.  

Тут доречно згадати  положення про зони найближчого розвитку (Л.Виготський), у якому 
йдеться про те, що навчання має спиратися не тільки на вже дозрілі функції та пройдені цикли 
розвитку, але й спонукати та рухати внутрішні процеси розвитку людини; а також про думку 
А.Матюшкіна стосовно того, що розумовий процес не йде за навчанням, а складає його 
найважливішу ланку. 

Навчальна діяльність виступає як вид людської діяльності, у якій суб`єкт під зовнішнім впливом 
та завдяки власній активності змінює власну поведінку і психічні процеси. Нові знання знижують 
ступінь невпевненості та сприяють адекватності поведінки. 

Практика навчання у ВНЗ, наукові дослідження свідчать, що найбільш сильний вплив на 
ціннісне відношення до майбутньої педагогічної діяльності мають раціональна організація 
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навчально-виховного процесу, зміст і мотиви діяльності, у якій беруть участь студенти. Але тільки 
знання системи цінностей недостатньо для того, щоб особистість усвідомлювала свої професійні 
орієнтири. Необхідна перебудова всіх практичних форм життєдіяльності та ставлень людини. 
Основними засобами підготовки фахівця є види діяльності,  пов`язані з його майбутньою 
професією. Успіх діяльності при цьому забезпечують особистісні якості вчителя, ціннісні підстави 
його особистості. 

Особлива роль у розумінні власних ціннісних орієнтацій належить ціннісній свідомості, у якій 
відбивається активне, діяльне ставлення людини до дійсності. 

Важливо, щоб студент усвідомив майбутню професію як особисту, суб`єктивну цінність, а 
оволодіння цієї цінністю стало головним змістом його навчальної та майбутньої професійної 
діяльності. Враховуючи думки провідних учених, і, зокрема, спираючися на положення теорії 
О.Леонтьєва про провідну діяльність, розвиток якої обумовлює найголовніші зміни у психічних 
процесах і психологічних особливостях особистості на даній стадії, ми виділили навчально-
професійну діяльність студентів як провідну, що визначає її вирішальну роль у формуванні 
майбутнього фахівця.  

Методологічну основу складає філософське трактування діяльності як засобу самореалізації 
людини у праці та спілкуванні (М.Каган), як специфічно людського ставлення до світу, у якому 
людина (суб`єкт) відтворює та творчо перетворює навколишню дійсність (об`єкт).  

Із цих позицій ми розглядаємо навчальну діяльність у вищому навчальному закладі як умову 
реалізації творчих можливостей студентів, як абсолютний стан або засіб існування соціальної 
сутності людини і уявляємо діяльність не тільки як змінювання оточуючої дійсності, але і як 
перетворення внутрішнього світу особистості, розкриття та реалізацію прихованих потенціалів у 
процесі розвитку відносин з оточуючим світом. 

Однією з основних характеристик навчальної діяльності є її індивідуальний характер – 
суб`єктність, що виражається у значенні діяльності для суб`єкта (особистісному сенсі), у 
спрямованості та вибірковості діяльності, що залежать від минулого досвіду індивіда, його потреб, 
установок, емоцій, цілей та мотивів. 

Діяльність студентів зумовлена різноманітними суб`єктивними факторами, що впливають на 
перебіг навчально-виховного процесу та його результати. На цьому етапі студент визначає свою 
особистісну позицію стосовно майбутньої професії, усвідомлює цінність свого “Я” у теперішньому 
та майбутньому і на цій основі виховує професійно необхідні якості особистості, прагне до 
самоорганізації та самореалізації. 

М.Дьяченко та Д.Кандибович характеризують навчальну діяльність як професійно спрямовану 
форму соціальної та пізнавальної активності студента, що виявляє прагнення до життєвого 
самовизначення та самоствердження. При цьому автори підкреслюють специфіку навчальної 
діяльності, що виявляється в універсальності, тому що вона є основою для оволодіння іншою 
діяльністю. Головна особливість – професійна спрямованість, тобто підпорядкованість освоєнню 
засобів та накопиченню досвіду розв’язання навчально-пізнавальних завдань, пов`язаних із 
формуванням професійного мислення та майстерності [5, 132]. 

Найбільш ефективно прийняття особистістю цінностей відбуватиметься в активній пізнавальній 
та оцінній діяльності, коли студент буде поставлений в умови розширеного формування 
педагогічних потреб, що визначають його ціннісне відношення до майбутньої професії. Висунутим 
завданням найбільш відповідає поєднання індивідуально-групової та колективної форм навчання з 
використанням методів активізації розумових процесів шляхом створення проблемних ситуацій на 
лекційних і семінарських заняттях. Необхідно включати у навчальний процес нетрадиційні форми 
роботи: ділові ігри, дискусії, педагогічні тренінги, мікровикладання, виконання творчих завдань, 
коли задається предметний та соціальний контекст майбутньої професійної діяльності; створювати 
виховні ситуації, розраховані на активізацію спостережливості, уяви, ініціативи. 

Така побудова навчальних занять відповідає логіці переходу від навчання до праці, “суб`єкт 
навчання із самого початку ставиться у діяльну позицію, предмет якої поступово перетворюється з 
суто навчального у практично професійний” [4, 65]. 

Створення дидактичних умов усвідомлення навчання активізує не тільки інтелектуальну, але й  
значною мірою особистісну сферу студента. Якщо за проблемними ситуаціями, завданнями, 
моделями він бачить реальні контури своєї майбутньої професії, це наповнює весь процес навчання 
особистісним сенсом, створює можливості для цілепокладання, дає змогу бачити перспективу 
розвитку діяльності – від минулого через теперішнє до майбутнього, від навчання до праці [4,32]. 
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Перспективними є такі форми взаємодії, що активізують власну виховну ініціативу студентів. 
Тільки відносини референтності, сполучення функціонально-рольової та особистісної взаємодії, на 
думку психологів Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна можуть впливати на 
мотиваційно-смислову сферу вихованців. Це розширює межі пошуку особистісного сенсу, формує 
та закріплює ціннісні орієнтації. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО–ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  
В СИСТЕМІ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Л.П.Добровольська 
Розглянуто особливості антропологічного підходу і його застосування для організації системи 
самовиховання при формуванні професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя. 

Peculiarities of anthropological approach  and its introduction into self-education system under formation of 
future teachers’ professional and pedagogical readiness are considered.   
 
Широка демократизація суспільних процесів докорінно змінила ціннісні критеріальні підходи до 

системи освіти. В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває 
проблема формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього педагога. Цей 
процес відбувається під впливом низки об’єктивних (якість виховання, самовиховання і освіти на 
всьому педагогічному маршруті з дитинства у професію, соціально-економічні умови життя й 
діяльності, стан психолого-педагогічної науки) і суб’єктивних чинників (талант і здібності 
студента, його спрямованість, відповідальність, компетентність, майстерність чи умілість при 
розв’язанні психолого-педагогічних завдань). Закон України “Про освіту”, цільова комплексна 
програма “Вчитель” тощо поставили перед вищими педагогічними закладами освіти серйозні 
вимоги щодо професійної підготовки сучасного вчителя [4, 12] . 

У зв’язку із цим змінюються і функції вчителів, викладачів всіх рівнів освіти. Їхня діяльність 
орієнтується на створення умов для саморозвитку суб’єктів учіння, формування і розвитку потреб 
та здібностей суб’єкта навчального процесу. Це вимагає від педагога найвищого рівня зі своєї 
спеціальності та найвищого рівня розвитку його педагогічної майстерності. 

 Проте результати наукових досліджень (А.Д.Демінцев, Н.В.Кузьміна, Н.В.Кухарев та ін.) 
свідчать про наявність дефіциту професіоналізму в середніх закладах освіти. Серед досліджених 
1500 педагогів за рівнем продуктивності високопродуктивні становлять 1,5 %, продуктивно 
працюючі – 15,1%, середньопродуктивні – 59,1%, малопродуктивні – 24,2% [4, 12]. Ці дані 
підтверджують актуальність проблеми формування професійно-педагогічної готовності 
майбутнього вчителя. 

Усім громадянам України зрозуміло, що її доля залежить від освіти – сфери суспільної 
практики, найменш захищеної від впливу бездуховності соціальних і економічних катаклізмів, 
кризи культури. Освіта – це історико-культурний феномен, процес і умови розвитку духовних 
начал народу і кожного індивіда. Людина розвивається у смисловому полі певних знаків, значень, 
моральних норм, цінностей, ідеалів, притаманних конкретному народу. Тому освіта, як правило, 
національна за змістом. Мета освіти – виховання людини як суб’єкта культурно-історичного 
процесу, який відображає в собі історичний розум, культуру людства і відчуває свою 
відповідальність перед майбутнім як своїм майбутнім, залежним від його сучасних дій. Освіта 
функціонує і розвивається за власними законами. У той же час освіта – педагогічна система, у 
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центрі якої Людина, множина людей; спосіб функціонування цієї системи – педагогічна 
діяльність [9, 12]. 

Зміст і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонія її відносин 
із собою й іншими людьми, зі світом. У такий спосіб освіта на державному рівні створює умови 
розвитку – саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання всіх і кожного. 
Отже, система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається у її інтересах, слугує 
повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини. [9, 14]. 

Розвиток світової філософської та педагогічної думки останнім часом спрямований на 
плюралізм підходів до аналізу розвитку людства. Саме тому ми вважаємо за доречний  аналіз 
системи сучасного виховання з погляду антропологічного підходу як методологічного 
інструментарію для розв’язання педагогічних проблем освіти, який надає можливість вивчити 
Людину – учня, Людину – вчителя. 

Причини кризових явищ у виховній сфері, мабуть, варто шукати у другій половині ХІХ століття, 
коли в науці запанувала технократична парадигма розвитку світової цивілізації. Саме така 
парадигма на зламі ІІІ тисячоліття привела до небаченого злету в різноманітних виробничих 
технологіях. Затяжна тотальна економічна криза в Україні формує бездуховність, байдужість, 
жорстокість у молодих людей. Про згубні наслідки технократичного підходу в науці ще на зламі 
ХХ століття попереджували В.Лосєв, М.Бердяєв, трохи згодом – В.Вернадський. Останній, 
обстоюючи феномен ноосфери, справедливо доводив, що дотримання рівноваги, гармонії душі 
можливе лише за умови сформованості сфери розуму.  

Саме така людина, на думку В. Вернадського, здатна відтворювати рівновагу з природним 
середовищем та власну залежність від Всесвіту. Отже, йдеться передовсім про заміну 
технократичної парадигми у мисленні, а марксистської у виховній галузі – гуманістичною, 
особистісно орієнтованою. За такої парадигми у центр Всесвіту ставиться людина гуманна, здатна 
сприймати реальність не лише розумом, а й серцем. 

Зазначимо, що засади гуманістичної виховної парадигми започатковані одночасно і на Заході, і 
на Сході. Західні дослідження особистості, що самоактуалізується, репрезентовані перш за все в 
роботах А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франка, Е.Фрома [7, 15]. 

А що таке антропологія, антропогенез, антропологізм, антропологічний фактор? Чому саме ці 
категорії стали зустрічати вчителі, викладачі, студенти вищих педагогічних навчальних закладів на 
сторінках педагогічної, психологічної, науково-методичної літератури, наукових журналів, у 
тематиках і планах конференцій, семінарів тощо? За словником ноземних слів антропо... 
(гр.anthropos – людина) – перша складова частина складних слів, яка відноситься до людини, 
людський. Проте, антропологія – біологічна наука про походження та еволюцію фізичної 
організації людини і її рас, а далі в словнику знаходимо визначення “антропологія” як сукупності 
наук про людину, включаючи етнографію. Існує загальновідомий термін, “філософська 
антропологія”, що означає в широкому розумінні  вчення про природу (сутність) людини. 

Антропологічний підхід дає змогу проаналізувати головний імператив епохи: людина як 
біосоціальна істота не може взаємодіяти з природою та суспільством поза певними нормами, 
цінностями, традиціями правилами, тобто, іншими словами – не розвивається поза культурою. 
Саме культура є системною ознакою щодо антропологічного аналізу. Антропологічний підхід дає 
можливість проаналізувати еволюцію взаємодії людини, природи, суспільства в історичному, 
соціальному, біологічному контексті [1, 10]. Таким чином, ведучим концептом антропологічного 
підходу є поняття культури. Немає сумніву, що антропологічне мислення науковців тісно 
переплітається з гуманістичним світоглядом. Гуманізм [лат. humanus – людяний], гуманітарний 
[лат. humanitas – людська природа, освіченість, духовна культура]. А саме культура є системною 
ознакою антропологічного підходу, бо культурою ми можемо називати сукупність результатів 
діяльності людства загалом та кожної людини зокрема. Відзначимо, що одні базисні одиниці 
культури – матеріальні (фізичні об’єкти – артефакти) та нематеріальні базисні одиниці культури – 
ідеї, мова, знання, норми, правила, еталони, моделі поведінки, закони, цінності, звичаї тощо. Все це 
і є результатами виховання та навчання особистості. 

Джерела антропологічних поглядів, роздумів учених, письменників, філософів, педагогів, 
психологів сягають глибоко в давнину віків, отже, сама ідея здійснювати навчання та виховання 
підростаючого покоління на антропологічних принципах – не нова; не затребувана часом, вона стає 
актуальною в наш час. 

У стародавньому Римі під культурою розуміли перш за все оброблення землі. У ХVIII столітті 
для європейців культура набула духовного, а точніше – аристократичного відтінку. Культурною 
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називали людину начитану з витонченими манерами поведінки. У ХХ ст. вчені-антропологи, що 
вивчали примітивні народи, надали слову “культура” нового значення. В австралійських аборигенів 
чи африканських бушменів, які жили за первісними законами, нема ні оперних театрів, ні 
картинних галерей. Але в них є те, що об’єднує їх із найцивілізованішими народами світу – система 
переконань і цінностей, які виражені через мову, пісні, танці, звичаї, традиції, манери поведінки, за 
допомогою яких упорядковується життєвий досвід, регулюється взаємодія, спілкування [5, 32]. 

Видатні вчені В.І.Вернадський (засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології), К.Є.Ціолковський 
(засновник сучасної космонавтики), О.Л.Чижевський (сучасний біолог, засновник геліобіології) 
перші, які звернули увагу на нерозривний зв’язок між розвитком людства, його культурою, 
космічними явищами та геологічними процесами на Землі. 

М.Чернишевський, П.Юркевич, В.Соловйов заклали в Росії традиції людинопізнання, 
виходячи з протилежних один одному способів осмислення природи особистості. До 
антропологічного принципу М.Чернишевського веде шлях в науці про поведінку – від 
І.М.Сеченова до І.П.Павлова та О.О.Ухтомського [15, 314]. Вагомий внесок у розвиток 
антропологічної педагогічної думки зробили українські гуманісти-філософи, письменники, 
педагоги (Г.Сковорода, І.Котляревський, Т.Шевченко, К.Ушинський, А.Макаренко, Г.Ващенко, 
С.Русова, В.Сухомлинський та ін.) [14]. Вітчизняний мислитель О.О.Потебня був ініціатором 
побудови культурно-історичної психології [15, 19]. 

“Учитель мусить знати весь генетичний процес розвитку громадянства, цебто антропологію 
– історію розвитку людей... Кожен педагог мусить мати філософічне розуміння життя, і свого 
власного, і громадянського, народного, філософічне розуміння моралі”, – роздумувала Софія Русова 
про життєтворчу місію нової школи [8,  9]. 

Антропологічний підхід об’єднує в собі методи досліджень природничих наук (біологія людини, 
анатомія і фізіологія людини, медицини та ін.) і соціально-гуманітарних (археологія, історія, 
соціологія, етнографія, педагогіка, психологія, культурологія, філософія, етика і естетика, 
економіка, політологія тощо) [1, 10]. 

Зміна відносин в економічному базисі супроводжується зміною педагогічної парадигми. Це дає 
змогу вдосконалити педагогічну реальність та педагогічну прогностику. Заслуговує на увагу думка 
А.Я.Баталіної щодо розробки педагогічної технології формування Людини XXI століття, яка має 
антропологічне спрямування. Головним компонентом цієї педагогічної технології має бути система 
естетичного виховання, яка включатиме мікросистеми – космопланетарне мислення, національні 
цінності на основі антропологічного підходу.  

Сучасна криза освіти – не криза навчальних закладів. Логіка розвитку системи освіти передбачає 
орієнтацію на нові цільові установки і реалії, які визначають життя навчальних закладів. Вирішити 
кризу сучасної системи освіти можна лише шляхом її модернізації, послідовної реалізації 
культурологічно орієнтованої концепції, розглядаючи не окремо початкову, середню, середню 
спеціальну і вищу освіту, а систему загалом, як цілісне явище [9, 12].  

Вже короткий аналіз історичних подій та фактів дає змогу зробити висновок, що історичний 
розвиток людського суспільства набуває постійного удосконалення. У зв’язку зі зміною підходів до 
вивчення самої Людини змінюються суттєві реалії духовності, моралі, загальної свідомості, 
накопичуються артефакти, їх зберігають, охороняють, передають від покоління до покоління. 
Людська громада вичленила в окрему соціальну інституцію тих, хто відповідально повинен 
здійснювати культуру, освіту в суспільстві, і нарекла їх віщими словами „Учитель – педагог – носій 
культури, освіченості й знань”. Серед вічних професій учительська посідає особливе місце, вона – 
початок усіх професій, усіх діянь людства. Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним 
залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути Людиною [11, 4]. 

А як стати педагогом-фахівцем в умовах розвитку сучасного суспільства? Одні твердять, що для 
цього потрібен великий досвід. Інші вважають, що потрібно мати талант. Усе це так, але із цих 
міркувань випливає, що п’ять років навчання студент мусить або ж чекати, коли по справжньому 
візьметься за педагогічну діяльність, або ж сподіватися на те, що здібності якось виручать. То що ж, 
лише чекати та сподіватися? Ні, ми не згодні з тим, що саме досвід принесе успіх. Молодий педагог 
нерідко виявляє високий рівень професіоналізму, про що свідчать конкурси “Вчитель року”. І не 
лише в таланті тут справа. Педагогічний талант може і не виявитися, якщо вчитель не усвідомлює, 
задля чого він працює, куди спрямовані його зусилля, тобто не розуміє суті і технології 
педагогічної діяльності. 

Не чекати закінчення ВНЗ, а саме в студентські роки набувати професіоналізму. Потрібна 
щоденна і наполеглива праця над розвитком своїх здібностей до педагогічної діяльності, 
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формуванням професійної позиції, виховуванням уміння спілкуватися з людьми, у процесі органіч-
ної взаємодії розв'язувати завдання навчання та виховання. 

Тривалий час вважалося, що виховання особистості майбутнього вчителя у процесі його 
професійного навчання забезпечується засвоєнням системи педагогічних знань. І чим більшою була 
інформаційна насиченість такого навчання, тим кращою здавалася підготовка вчителя. Але 
практика засвідчила хибність такого підходу. Реальне шкільне життя ставить у такі ситуації, коли 
самих теоретичних знань замало, потрібні практичні вміння й навички. Крім того, молодий учитель 
починає усвідомлювати, що саме він, його особистість, є своєрідним “інструментом” організації 
взаємодії з учнями. Так виникає не передбачена попереднім досвідом навчання проблема вивчення 
і вдосконалення власної психотехніки, мовлення, невербальної поведінки.  

Виховання і самовиховання – дві сторони формування особистості. Навчити професії вчителя 
неможливо, але навчитися її можна. Стане вчитель майстром чи ні, залежить не лише від системи 
навчання, а насамперед від зусиль тих, хто вчиться. Потрібно усвідомити орієнтири самовдоско-
налення та шляхи його здійснення. А коли ще, як не на студентській лаві, актуалізувати розвиток 
професійно важливих здібностей, умінь, особливостей педагогічного мислення? Так виникла ідея 
професійного навчання майбутнього вчителя, зорієнтованого на його особистісний розвиток [11]. 

Сказане дозволяє зробити висновок про необхідність створення цілісної теорії навчального 
змісту як суттєвого засобу вдосконалення навчально-виховного процесу. Добрим початком і 
позитивним прикладом у цій винятково важливій і перспективній справі стали дослідження 
науковців та педагогів-практиків, вдосконалення педагогічних технологій, що вже існують, а саме: 
„Технологічний підхід в освіті”; “Особистісно орієнтована освіта і технології”; “Вальдорфська 
педагогіка”; “Технологія саморозвитку” (М.Монтессорі); “Технологія організації групової 
навчальної діяльності школярів”; “Технології розвивального навчання”; “Технології формування 
творчої особистості”; “Технологія навчання як дослідження”; “Проектна технологія”; “Нові 
інформаційні технології навчання”; “Технологія колективного творчого виховання (за 
І.П.Івановим)”; “Педагогічна технологія “Створення ситуації успіху (за А.С.Бєлкіним)”; 
„Сугестивна технологія”; “Аналіз образу – персонажа епічного твору”; “Індивідуальність вчителя і 
освітні технології” та інші. Оскільки пропоновані праці є одними із перших спроб, вони не 
претендують на всеосяжне й остаточне трактування основних теоретичних понять і практичних 
рекомендацій [10, 5]. 

В умовах оновлення освіти, активних пошуків педагогами шляхів та засобів підвищення 
ефективності підготовки професійних педагогічних кадрів особлива роль належить формуванню 
професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя в системі самовиховання.  

Категорія „самовиховання” у філософській, педагогічній та психологічній літературі трактується 
досить різнопланово. Самовиховання – формування людиною своєї особистості відповідно до 
свідомо поставленої мети. Самовиховання – це відносно запізнене надбання онтогенезу, яке 
пов’язане з певним рівнем самосвідомості, критичного мислення, здібності та готовності до 
самовизначення, самовираження, саморозкриття, самовдосконалювання [13, 679]. Самовиховання – 
свідома діяльність, яка спрямована на більш повну реалізацію себе як особистості [12, 580]. 

Таким чином, самовиховання – це цілеспрямований процес, він є продовженням професійного 
виховання, коли майбутній учитель з об'єкта виховного впливу (“Я – студент, хай мене вчать”) 
перетворюється на суб'єкт організації власної життєдіяльності (“Я – майбутній спеціаліст, готую 
себе до цього”): самостійно обирає мету самовдосконалення, систематично аналізує здобутки 
професійного зростання, займається самоосвітою. 

Базуючися на активізації механізмів саморегуляції, самовиховання припускає наявність 
усвідомлених цілей, ідеалів, сенсу існування особистостей. На нашу думку, необхідні складові 
самовиховання – це самоаналіз особистісного розвитку, самозвіт, самоконтроль, що становить 
собою усвідомлення та оцінку суб’єктом особистісних дій, психічних процесів і станів.  

І. А.Зязюн наголошує, що система самовиховання має взаємопов’язані етапи:  
1. Самопізнання. 
2. Планування роботи над собою. 
3. Реалізація програми. 
4. Контроль. 
Ми підтримуємо цю думку. Слід відзначити, що самовиховання – це ще й виховання волі, 

почуттів, а самоконтроль виступає як регулювання особистістю її поведінки, мотивів, спонукань і є 
складовою системи моральних відносин суспільства. Перемога над собою, переборення душевних 
лінощів, вироблення звички до постійної праці – дуже важливі, але не єдині, фактори ефективності 
самовиховання. Творчий підхід до самовиховання – спосіб швидкого та ефективного духовного 
зростання особистості. 
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Організація професійного самовиховання як особливої системи дій педагогів вищих навчальних 
закладів пов’язана із її розглядом у плані цільового призначення. Роль у цільовому орієнтирі 
самовиховних зусиль студента відіграє його професійна готовність до самостійної праці як складна 
цілісна якість фахівця-педагога. Розгляд феномену цієї якості крізь призму антропологічного 
підходу до неї дозволяє стверджувати, що професійна готовність до педагогічної діяльності 
становить собою цілісну, інтегральну та динамічну множину взаємопов’язаних компонентів. Мова 
йде про систему, що визначається як заданою метою особистісно зорієнтованого виховання й 
умовами її реалізації, так і особистістю фахівця-суб’єкта педагогічної діяльності, психологічним і 
практичним забезпеченням його активності у напрямку використання зовнішніх умов та 
вдосконалення особистого фахового потенціалу в інтересах неперервного розвитку особистості.  

Під професійно-педагогічною готовністю студента ми розуміємо інтегративну особистісну 
якість та істотну передумову ефективності діяльності після закінчення ПВНЗ. Професійно-
педагогічна готовність (ППГ) допомагає молодому спеціалісту успішно виконувати свої обов’язки, 
правильно застосовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль і своєчасно знаходити оптимальні 
рішення в складних непередбачених педагогічних ситуаціях. ППГ може виступати як професійно 
важлива якість особистості вчителя, яка є складним психологічним утворенням і має такі 
компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий і оцінний.  

Система професійно-педагогічної готовності випускників ВНЗ включає взаємопов’язані 
компоненти, а саме:  

1. Психологічна готовність. 
2. Практична готовність до виконання педагогічної діяльності. 
3. Готовність до подальшого вдосконалення себе як спеціаліста, фахівця. 
До структурних компонентів психологічної готовності належать:  
а) наявність установки на професіоналізм; 
б) усвідомлена потреба студента в оволодінні комплексом ПВЯ (професійно важливі якості); 
в) розуміння самого себе як творчої людини-фахівця; 
г) стійкі, важливі для здійснення педагогічної діяльності особливості пізнавальних, вольових та 

емоційних процесів; 
д) адекватні вимогам педагогічної праці здібності, темперамент, риси характеру; 
ж) психологічна спрямованість професійної свідомості студента. 
Практична готовність майбутніх педагогів до виконання професійних функцій – це належний 

рівень сформованості комплексу вмінь та якостей, що забезпечують професійний рівень 
педагогічної діяльності. Отже, зовнішнє функціонування професійно-педагогічної готовності 
студента до майбутньої діяльності як системи залежить від рівня сформованості у нього практичної 
готовності. У свою чергу, навіть високий рівень цієї готовності повністю не забезпечує подальший 
розвиток професійно-педагогічної готовності як цілісної системи. Цю функцію виконує третій 
структурний компонент – готовність майбутнього педагога до самовдосконалення. Це також 
складна мікросистема, яка об’єднує психологічний і практично-технологічний компоненти. Вона 
передбачає роботу фахівця над собою на стадії самостійного професійного самовизначення і 
самовдосконалення. Структура педагогічної діяльності – один із вихідних пунктів розуміння 
професійної готовності майбутніх педагогів до праці. 

Саме психолого-педагогічний аналіз педагогічної діяльності дав змогу конкретизувати 
готовність як систему, зрозуміти її не як сутність абстрактних якостей фахівця, а як структуру його 
особистих виявів, сплав умінь як особистісних цінностей у загальному образі професійного „Я”. 
Ось чим можна пояснити введення в систему професійно-педагогічної готовності до самостійної 
педагогічної праці третього компонента, який, на нашу думку, може відповідати за якісну 
перспективу професійного розвитку спеціаліста. Випускник тільки тоді здатний ефективно 
виконувати професійні функції, коли він уміє, з одного боку, оцінювати свої потенційні можливості 
розвитку як фахівця, а з іншого – самовдосконалювати якості, що вже сформувалися, наголошує 
О.Г.Кучерявий [ 6; 21].  

Таким чином, організація самовиховання – складова частина цілісного розвитку фахівця, вектор 
спрямування якої – інтегральна готовність до самостійної праці. Готовність до самовдосконалення 
– вищий рівень розвитку готовності до самовиховання. Поняття готовності до самовдосконалення 
слід розглядати і в широкому розумінні цього терміна, виділяючи в ньому соціально-культурний, 
професійно-духовний і особистісно-розвивальний аспекти. Слід відзначити наступність зв’язків як 
у системі „професійно-педагогічна готовність майбутнього педагога до самостійної праці”, так і у 
мікросистемі „готовність студента до самовдосконалення”. Однак наступність зв’язків не 
здійснюється автоматично, а потребує значних зусиль з боку суб’єкта самовиховання – студента і 
викладачів. Стратегія і тактика теорії професійного самовиховання будується на положеннях 
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концепції цілісності і особливостях її реалізації у професійній підготовці майбутніх учителів, 
відзначає В.А.Семиченко. 

На нашу думку, результативність та ефективність процесу формування професійно-педагогічної 
готовності студента у період навчання в закладах освіти залежать від підходів та технологій 
попереднього етапу професійного становлення молодої людини – фахового відбору [ 2 ; 24]. 

На підставі змісту, висновків цього дослідження формувалися ідеї, творчі пошуки для подальшої 
наукової роботи. А саме з урахуванням антропологічного фактору у розвитку та формуванні 
особистості було розроблено та обґрунтовано критерії фахового відбору абітурієнтів вищих 
закладів педагогічної освіти (науковий керівник – Павлютенков Є.М.), розглядаючи фаховий відбір 
як першу відповідальну ланку професійного становлення майбутнього вчителя щодо формування 
професійно-педагогічної готовності студента в системі самовиховання. Результати виконаної 
роботи дають змогу визначити деякі перспективні шляхи поглиблення досліджень в обраному 
напрямі [3].  

 
1. Баталіна А.Я. Цивилизационно–антропологический подход как методологический инструменталий в решении 
педагогических проблем /Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. Наук. Пр. 
/Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред) та ін. – Київ-Запоріжжя. – Вип. 18. – 300 с. 
2. Добровольська Л.П. “Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів” / Вісник 
Житомирського педагогічного університету. – Випуск 6.– 2000 р.  
3. Добровольська Л. П. “Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу. – К., 2001, – 20 с. 
4. Дубасенюк О.А. Дослідження професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів / Вісник Житомирського 
педагогічного університету. – Випуск 6. – 2000 р.  
5. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1995. – 144 с. 
6. Кучерявий О.Г. Інтегральна готовність до педагогічної діяльності як орієнтир професійного самовиховання 
майбутніх педагогів /Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. Наук. Пр. 
/Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – Вип.18. 
7. Левківський М.Б. Відповідальність у контексті нової виховної парадигми. /Вісник Житомирського педагогічного 
університету /2000 р. – Випуск 6.  
8. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч. /Ред. рада В.М. Доній (голова),  
Г.М.Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков (керівники авт. колективу) та ін.– К.:ІЗМН, 1997. – Ч.2 – 
Життєтворчий потенціал нової школи. – 936 с. 
9. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія /За ред. І.А.Зязюна/. – Київ: 
Видавництво „Віпол”, 2000. – 636 с. 
10. Освітні технології: Навч. метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. 
О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 
11. Педагогічна майстерність: підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна – 
К.:Вища шк., 1997. – 349 с. 
12. Словарь практического психолога /Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с. 
13. Современный словарь по педагогике /Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: “Современное слово”, 2001. – 928 с. 
14. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: „Академія”, 
2000. – 542 с.  
15. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины XX века: учебное пособие для высших учебных 
заведений. – 2-е изд. – М.:Издательский центр “Академия”, 1997. – 416 с. 
 
 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ  

СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ 
О.Д.Керницька, Л.І.Полякова, А.Л.Маценко  

Духовне відродження української загальноосвітньої школи потребує гуманізації як змісту вищої 
освіти, так і педагогічного процесу з метою задоволення природних потреб молоді у пізнавальній 
діяльності, спілкуванні, самовираженні і самоутвердженні. 

The transition of our society to a qualitatively new stage presupposes closer interconnection of economic, 
social and spiritual potentials. Perestroika of Ukrainian state is a necessary historical precondition of a 
national cultural revival; culture and education are the most important priorities of a social development. 
 
Українська національна система виховання побудована на історії, традиціях українського 

народу, не становить собою замкнуте коло, суто етнічне явище. 
Реорганізаційні процеси, що почалися в суспільстві у зв’язку з розбудовою української 

державності, охоплюють і  вищу школу. Проблема гуманізації навчально-виховного процесу постає 
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перед педагогами вищих навчальних закладів. Одночасно державою створюються умови для її 
успішного розв’язання. Основу гуманізму, котрий вивчається, як система ідей і поглядів на людину 
як на найвищу цінність , становлять загальнолюдські цінності, які можуть трактуватися і як критерії 
гуманізму. Однією з важливих умов здійснення принципу гуманізації в навчальному процесі є 
опанування знань з історії, національної культури і мови свого народу. Оволодівати цими знаннями 
і передавати їх підростаючому поколінню покликані насамперед майбутні педагоги, нинішні 
студенти вищих навчальних закладів. 

Повноцінна гуманізація навчання буде проявлятися лише в тому випадку, коли поряд з 
існуванням відповідного світогляду і стилю спілкування зі студентами педагог буде володіти 
конкретними засобами навчання, які розкривають справжню турботу викладача про успіхи своїх 
підопічник у навчанні. Якщо виходити з аналізу принципів навчання, то є очевидним, що деякі з 
них безпосередньо мають цілі гуманістичного характеру. До таких принципів можна віднести: 
принцип індивідуального підходу до навчання, принцип доступності, принцип позитивного 
емоційного фону. Найбільш повно реалізується гуманістичний характер навчання при 
індивідуальному підході до студентів. Надійним помічником викладача у справі гуманізації 
навчання є актуальність опорних знань, а також діагностика правильного засвоєння та розуміння. У 
цьому випадку нова інформація ввійде у зв’язок із системою існуючих знань. 

У центр гуманізації освіти взагалі і спеціаліста зокрема треба ставити рідну мову. Творити 
систему гуманізації вищої освіти потрібно не за рахунок збільшення кількості гуманітарних наук, 
що викладаються, чи їх обсягу, а передусім за рахунок гуманізації навчальних предметів. Отже, 
одним з найважливіших напрямів реорганізації роботи вищих навчальних закладів (зокрема 
педагогічних вузів) є пошук і використання нових форм та методів вивчення дисциплін 
гуманітарного циклу взагалі та українознавчого зокрема. 

Важлива місія українознавства полягає в тому, щоб вивести свідомість суспільства, у першу 
чергу студентської молоді, на рівень системи ідей, якими живе сьогодні світ. Тому побудову 
сучасної парадигми нової комплексної дисциплини слід визначити так: від українознавства-опису 
до українознавства – діалогу. Діалогу з історією України,  культурою світу, із самим собою. 

Усвідомлення необхідності пошуку нових методичних та теоретичних прийомів наштовхується 
на цілий ряд перепон. Так, зокрема, необхідно подолати таку ідіологему, як право системи та 
представників цієї системи, тобто ідуологів, повчати і вказувати, яким чином формувати свідомість, 
світогляд та ментальність студентів. Такий підхід принижує здатність студентів самостійно 
здійснювати вибір теоретичної системи для вироблення власного світогляду. 

Гуманізація особистості, на наш погляд, неможлива без оволодіння всім різноманіттям 
філософських, релігійних та суспільно-політичних ідей, серед яких кожен має право вибрати своє. 
Тобто мова повинна йти про принципово нові для вищої школи підходи у викладанні гуманітарних 
дисциплін. Перш за все це відмова від єдиного нормативного курсу філософії та заміна його цілою 
низкою альтернативних, що дало б можливість студентам зорієнтуватися у своїх філософських 
уподобаннях. Гуманітарна підготовка має вийти на рівень самовироблення світогляду  людиною, 
що передбачає не тільки краще засвоєння філософського матеріалу, але й відповідальність 
студентів в навчальному процесі. Організація викладання і вивчення гуманітарних дисциплін 
(“Історія України”, “Українознавство”,”Народознавство”) на основі пріоритету загальнолюдських 
цінностей, поєднання базового та варіативних компонентів навчального процесу, створення умов 
для задоволення потреб духовного і культурного саморозвитку студентів, формування у них 
навичок самостійного творчого мислення – ось лише неповний перелік напрямів роботи кафедр 
гуманітарних дисциплін. 

Процес засвоєння студентами загальнолюдських і національних традицій значно полегшується в 
тих ВНЗ, де цикл гуманітарних дисциплін починається з історії України, українознавства, 
народознавства, які знайомлять з історичними подіями, етичними межами та антропологічними 
особливостями української нації, народною культурою і побутом, звичаями, обрядами, символікою, 
народним театром і мистецтвом, що також є охоронцями духовного досвіду, історичної пам’яті 
нації, людства. 

Навчальний процес повинен урізноманітнюватися відвідуванням музеїв, художніх виставок, 
театрів, зустрічами з діячами науки і мистецтва, налагодженням зв’язків з болгарськими, чеськими, 
німецькими, єврейськими, грецькими, російськими національно-культурними товариствами, що 
розгортають свою роботу по місцю свого компактного проживання. 

Найактуальнішим завданням українознавців сьогодні є відтворення української культури як 
цілісної системи всеукраїнського культурного процесу. 
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Українознавчі дисципліни “Історія України”, “Українознавство”, ”Народознавство” власне і 
працюють в цьому напрямі, бо вивчають і досліджують народні звичаї, свята, обряди, колядки і 
щедрівки, усну народну творчість. Дуже важливе значення має залучення студентів до проведення 
вечорів, написання статей у періодичну пресу з даної тематики. 

Народна педагогічна система включає в себе такі важливі напрями виховання молоді, як 
трудове, моральне, розумове, фізичне та естетичне. Завдання полягає в тому, щоб виховати 
гармонічну людину, якій були б притаманні висока моральність, працелюбність, практичний розум, 
фізична витривалість, тонке відчуття краси. Педагогічно виправданими та ефективними у 
використанні є традиційні засоби народної педагогіки. Впродовж віків вони були супутниками 
молоді, бо найповніше відповідали психології, пробуджували її творчі сили та здібності. 

Відроджуючи багатогранну систему моральних, естетичних, етичних принципів народної 
педагогіки, прилучаючи молодь до славної історії, багатющої культури українського етносу 
педагоги-новатори упродовж останніх років проводять за різними програмами уроки українського 
народознавства, шукаючи тим самим порятунку для молоді України від морального здичавіння, 
національного нігілізму, втрати найдорожчих святинь. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема вдосконалення змісту, методів і засобів 
професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ. Життя вимагає, у першу чергу, озброїти 
майбутніх вчителів знаннями, необхідними для вирішення виховних питань. Ось чому особливий 
інтерес викликають заняття з історії України,  народознавства,  українознавства. 

Більшість випускників педагогічних ВНЗ розпочне свою роботу в українських селах з 
багатовіковими традиціями, звичаями, самобутніми народними говірками, тому мета занять курсів 
“Історія України”, “Українознавство”, ”Народознавство”- відновлення культу сім’ї, рідного села, 
вивчення історії свої місцевості, дбайливе ставлення до рідної мови та самовдосконалення в ній. 

Величезну виховну силу має народне мистецтво. Ось чому так важливо залучити дітей до цієї 
багатющої скарбниці духовності. Щоб розв’язати це завдання, майбутньому вчителю необхідно 
розширювати знайомство з народною творчістю, вміти цінувати красу рідного краю, знати пісенну 
культуру народу, намагатися донести у власному виконанні хоча б частинку національної 
скарбниці. 

Майбутньому фахівцю необхідно оволодіти основами педагогічної майстерності, що значно 
скоротить період його адаптації в сільській школі. 

Заняття в гуртках, факультативах, практичні і лабораторні заняття, лекції, вечори української 
музики допоможуть студентам у цьому. Особливо корисними і цінними можуть стати етнографічні 
дослідження студентів у межах передбаченої навчальними планами фольклорної, діалектологічної 
чи польової практики. Під час літніх експедицій в різні регіони України студенти залучаються до 
невичерпної української духовності, гідних подиву мистецьких витворів народних умільців, 
вивчають народні перекази, легенди, вірування, звичаї, обряди тощо. Збираючи народознавчий 
матеріал, майбутні вчителі не лише самі збагачуються духовно, але відроджують, за висловом 
відомого літературознавця М.Жулинського, “духовні оазиси і замулені криниці” нашого народу. 

Духовне відродження української загальноосвітньої школи вимагає гуманізації як змісту вищої 
освіти, так і педагогічного процесу з метою задоволення природних потреб молоді у пізнавальній 
діяльності, спілкуванні, самовираженні і самоутвердженні. У складний період становлення України 
як незалежної самостійної держави програмою “Україна XXI cтоліття: стратегія освіти” поставлені 
складні і відповідальні завдання, виконання яких потребує зовсім інших підходів, позбавлення 
вироблених роками стереотипів і догм,  виважених, науково продуманих управлінських рішень з 
урахуванням регіональних умов і особливостей. 

Ця робота конкретизована у вигляді завдань, які стоять перед працівниками вищих навчальних 
закладів. Серед них: оновлення змісту освіти, розвиток національної системи виховання, створення 
в установах освіти україномовного середовища, відродження національної культури, промислів, 
традицій, звичаїв, шанування історичних цінностей, переведення педагогічних кадрів на українську 
мову викладання навчальних предметів, активне використання елементів народознавства, 
пропаганда передового і цікавого досвіду, впровадження українознавства в практику роботи 
установ оствіти. 

Сучасний період розвитку суспільства в незалежній Україні відкриває широкі можливості також 
і для оновлення змісту освіти. Виховання починається із засвоєння духовних надбань рідного 
народу. Без оволодіння культурою свого народу, пізнання його самобутнього національного 
обличчя, практичного продовження культурно-історичних традицій, звичаїв, обрядів не можна і 
говорити про успіх перебудови навчально- виховного процесу. 
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Вища школа виконує важливу роль у вихованні майбутніх фахівців, формуванні в них любові до 
рідного краю, історичної пам’яті, духовності, національного характеру і психології. 

Адже все що, закладається студентам у період навчання і виховання у педагогічному ВНЗ, 
визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку. 
Набуті особисті якості і знання, вміння і навички не тільки забезпечують основу навчання і 
виховання молоді, а й значною мірою визначають якості практичної громадської та професійної 
діяльності дорослої людини. 

Формування творчої особистості нерозривно пов’язане із відродженням нації, демократизацією 
суспільства і гуманізацією навчання . 

Виникла соціальна потреба у формуванні творчої особистості, яка змогла б розв’язувати як 
щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. 

Виховання такої особистості потребує, перш за все, удосконалення патріотичного виховання, 
врахування особливостей розвитку суверенної України, її потреб у відродженні нації, використання 
традиційного вміння і бажання українського народу працювати на благо своєї держави. 

Формування такої особистості вимагає наповнити всі ланки навчально-виховного процесу 
змістом, який би відображав історію, мистецтво, культуру рідного краю. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ:  
ПЕДАГОГІКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Л.І.Люріна   
Стаття присвячена розгляду педагогіко-антропологічного аспекту формування професійної 
культури вчителя. Поглиблюючи змістовні характеристики гуманізації вищої педагогічної освіти, 
автор аргументовано доводить, що саме ці підходи до освіти повинні бути основою 
цілеспрямованого вдосконалення їх професійної культури. 

The article is devoted to the analysis of the pedagogical-anthropological aspect of formation of teachers’ 
professional culture. Developing the content of higher pedagogical education, humanization, the author 
examines the necessity of the teachers’ persuasion that well-grounded humanistic approaches towards 
education should make the basis of their professional culture development. 
 
Необхідність активізації теоретичних досліджень у галузі соціальної і культурної антропології 

диктується сучасним процесом розвитку суспільства. Спеціальна педагогічна освіта і система 
підвищення кваліфікації потребують простору для практики та її осмислення. 

В історії розвиту освіти в Україні професійній культурі вчителя завжди надавався високий 
статус. При цьому особлива увага зверталася на оволодіння ним гуманітарними знаннями як 
важливим складником створюваної наукової картини світу, дійовим регулятором і корелятивом 
процесу формування наукового світогляду. Ці знання розкривають сутність і механізми процесів 
виникнення і розвитку нашої культури, закономірності походження і шляхів еволюції духу 
української нації як основоположного компонента державотворення, комунікативну роль 
людського суспільства та багато інших “світових загадок” минулого, теперішнього і майбутнього. 

Сама логіка педагогіко-антропологічного підходу до професійної культури вчителя, зумовленої 
рефлексією гуманітарного знання, розкриває принципово важливу світоглядну функцію 
конкретних наук, яка найтіснішим чином пов’язана з опрацюванням загального наукового 
світогляду, котрий правомірно спирається на сукупність даних усіх наук, на здобуті знання 
стосовно законів суспільства, духовної діяльності людини. Важливо підкреслити, що приклад 
педагогічної антропології виразно демонструє, яким чином фундаментальні наукові ідеї стають 
складовими елементами змістовних характеристик наукового світогляду, а філософсько-світоглядні 
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категорії, принципи, закони втілюються у систему освіти, у самий процес професійної творчості, 
виступаючи як своєрідний евристичний каркас усього наукового знання, його єдності та цілісності. 

Мотиваційно-ціннісні настанови сучасної дидактики вищої освіти неодмінно мають 
погоджуватися з очевидним фактом: тепер педагогічна наука, створюючи загальну культурно-
професійну теорію, виразно стикається з необхідністю змістовного переосмислення своїх 
концепцій, принципів і теоретичних узагальнень, їх удосконалення, реалізації прогностичної 
функції освітніх знань на підвалині формування якісно нових інтегративних характеристик. 
Стратегія такого роду нетривіальних наукових шукань, прийняття пріоритетних рішень повинні 
здійснюватися неодмінно в річищі наукового світогляду. Саме цей світогляд, достатньою мірою 
апробований практикою і позитивним досвідом педагоігки, сучасною методолого-гносеологічною 
ситуацією розвитку освіти, безпосередньо сприяє прирощенню нового наукового знання про 
людину як найвищу цінність суспільства, дійово беручи участь у формуванні оригінальних гіпотез і 
теорій, розкриваючи при цьому свої інтегративну і евристичну функції. Одне слово, науковий 
світогляд цілком правомірно є островом і наріжним каменем сучасного стилю наукового мислення 
учителя-професіонала,  важливим складником інтелектуального, загальнокультурного підґрунтя 
його діяльності та розвитку педагогічної науки в цілому. 

Разом з тим, сьогодні аж ніяк не можна відстоювати ортодоксальні погляди, винесення за рамки 
формули світосприймання, світорозуміння, світобачення й світовідтворення через 
найуніверсальнішу форму їх вираження – мову та всього ірраціонального. Зокрема, необхідно 
виважено оцінити актуальні модерністські тенденції у філософії Г.С.Сковороди, І.І.Огієнка та ін. [2; 
3].  Мова йде про “оптимістичні і еволюційні” погляди, у створенні яких широко використані факти 
мовнокультурного життєпису, які багатьма нашими сучасниками сприймаються такими, що 
найбільше відповідають гуманітаризації освіти і науки ХХІ століття. 

Поглиблюючи змістовні характеристики гуманізації вищої педагогічної освіти, виділяючи її 
філософсько-світоглядні аспекти, необхідно аргументовано переконувати вчителів у тому, що саме 
такі освітянські настанови повинні становити основу цілеспрямованості вдосконалення їхньої 
професійної культури, фахової діяльності з усвідомленим способом бачення, осмислення і оцінки 
дійсності. Важливо доказово подати принципову значущість філософсько-світоглядних передумов і 
категорій для визначення предмета і об’єкта досліджень, постановки і розв’язання конкретних і 
практичних завдань, вибору методів дослідження і стратегії подальших висновків і узагальнень 
результатів пошуку. Зрештою, педагоги мають осмислити, що істинна свобода особистості 
набувається нею завдяки істинній освіті і тільки їй, що тільки сплав істинно наукового світогляду і 
справжнього гуманізму може бути справжнім еталоном менталітету українця. Вони мають пред-
метно усвідомити, що саме такі думки доводили своїми працями і діяльністю їхні попередники – 
видатні всесвітньовідомі вчені В.Вернадський, А.Кримський, О.Потебня та їхні послідовники [1;4]. 

Сьогодні мова йде про реалізацію планетарної програми перетворення земної біосфери на 
ноосферу, сферу розуму. У ній істотна роль адресується глобальній освіті як пріоритетному 
напряму сучасної європейської педагогіки, концепції якої зорієнтовані на виховання людини з 
гуманістичним мисленням [6, 7]. За визначенням американського вченого Роберта Хенві, 
“глобальна освіта включає вивчення проблем та питань, які виходять за національні межі й 
взаємозв’язки систем – екологічної, культурної, економічної, політичної, технологічної. Глобальна 
освіта включає перспективні дії – погляд на речі через очі та думки інших – і це означає реалізацію 
того, що доки особистості та групи мають можливість бачити життя з різних точок зору, вони 
також будуть мати загальні потреби й бажання” [7, 317-318]. 

Вища школа має бути орієнтованою на розв’язання головного завдання – виховання не просто 
спеціаліста високої для своєї галузі знань кваліфікації, а фахівця такого рівня професійної культури, 
коли вся його діяльність свідомо спрямовується набутими у ВНЗ методологічно ефективними 
філософсько-світоглядними настановами. Звідси й зростаюча вимогливість до світоглядної та 
методолого-філософської “навантаженості” викладання гуманітарних дисциплін і постійний вихід 
у викладанні філософсько-гуманітарного знання на проблемні ситуації педагогічної антропології. 
Виробити свідомий інтерес педагога до філософсько-світоглядного обширу знань неможливо без 
аргументованої демонстрації його конкретної “працездатності”. Цілком зрозуміло, що при цьому 
виникає чимало нетривіальних завдань науково-методичного характеру, котрі аж ніяк не є 
принциповою перепоною на шляху реалізації неминучої ідеї єдності наукового знання. Останнє, до 
речі, зримо проявляється у розкритті вченими планетарної, ноосферної сутності “живої речовини” 
(В.Вернадський), що є надзвичайно важливим світоглядним фактором, маючи, зокрема, 
безпосереднє відношення до усвідомлення людиною свого місця у матеріальному світі. Саме тут 
кореняться витоки актуальної антропологічної проблематики, котра безумовно впливає на розвиток 
сучасного наукового світогляду в цілому, сприяючи глибшому світорозумінню. 

З огляду на це основними концептуальними положеннями в підготовці вчителів є опора на 
пріоритети загальнолюдських цінностей, необхідність виховання комунікативних навичок та умінь, 
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формування планетарного мислення, розуміння та відчуття особистості як невід’ємної частини 
єдиного та взаємозалежного світу.  

Дослідження цієї складної проблематики орієнтоване як на вивчення культурологічних 
взаємозв’язків, так і системи зв’язків між природою і суспільством. 

Культура є надбанням суспільства. Вона живе лише в суспільстві. Культура людини пов’язує її з 
навколишнім світом. Саме завдяки культуротворчій діяльності людини впорядковуються її 
відношення до предметів і явищ, до себе та довкілля. Всі економічні, політичні зміни, які 
відбуваються в суспільстві, впливають на зміни, розвиток у культурній сфері, а отже, мають вплив 
на становлення та існування культурної особистості. І зворотний зв’язок – розвиток останньої – 
залежить і від рівня й розвитку освіти. Саме вона повинна вплинути на загальне, суспільно-
політичне, економічне та соціально-культурне становлення суспільства.  

Кожний член нашої держави на різних етапах навчання має змогу отримати загальну середню 
освіту й вивищити загальнокультурний рівень, який відповідає потребам і рівню розвитку держави. 
Сформувати національно-культурну особистість неможливо без оволодіння нею унормованими 
особливостями державної мови (наприклад, на фонетичному рівні – нормативної постановки 
наголосу, на лексичному рівні – використання в мовленні власне українських слів, на граматичному 
– користування під час мовлення складними граматичними та синтаксичними конструкціями). 

Актуальність даної проблеми зумовлена й новітніми завданнями, технологіями, що випливають 
із своєрідності професійної діяльності. Серед компонентів практичного мовлення, на яких 
зосереджується увага, виділяються такі: володіння технікою мовлення, що, крім дихання, дикції, 
сили, чистоти й висоти голосу, передбачає й додержання орфоепічних норм; знання засобів логіко-
емоційної виразності мовлення, що включає різновиди пауз, їх тривалість, логічний наголос, зміни 
тону й темпу мовлення; уміння спеціаліста в процесі підготовки до словесної дії орієнтуватися на 
особливості різних жанрів публічних виступів: доповідь, промову, лекцію, бесіду тощо. При цьому 
важливо враховувати специфіку суб’єктів спілкування і створення відповідної мовленнєвої 
духовної атмосфери. Отже, гуманізація освіти в Україні потребує підготовки такого вчителя-
професіонала, котрий володіє бездоганним, всебічно унормованим мовленням із згармонізованими 
мовно-етичними й загальнокультурними знаннями, уміннями й навичками мовленнєвої 
самореалізації гуманістичного спрямування, здатного забезпечити виховання людини 
демократичного світогляду і культури, яка з повагою ставиться до традицій народів і культур світу. 

Через призму педагогічної антропології, що не просто вивчає людину як вихователя і вихованця 
(а здебільшого – одночасно), ми творчо осягаємо мудрий постулат: “Школа стає справжнім 
осередком культури лише тоді, коли в ній панують 4 культи: культ Батьківщини, культ людини, 
культ книги, культ рідного слова” [5, 38]. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В.В.Молодиченко, Н.А.Молодиченко 

Стаття присвячена розгляду проблеми підготовки вчителів іноземної мови. Однією з умов їх 
ефективної підготовки є виховання духовно-моральної особистості вчителя, яка в змозі формувати 
нову генерацію. Акцентується на діалозі двох культур, що відбувається під час ефективного 
навчання іноземної мови і вихованні учнів на загальнолюдських цінностях. 

The article is devoted to the analysis of future foreign language teachers’ training. One of the conditions of 
effective teachers’ training is education of moral qualities of personality of a teacher who will be able to 
form and develop new generation. 
 
Професійна підготовка вчителів як самостійний феномен базується на певній системі цінностей. 

Їх пов’язаність з буттям здійснюється завдяки культурі, вихованню. 
Базові цінності в процесі виховання, на думку багатьох дослідників, значною мірою відбивають 

суспільні уявлення про дитину, що змінювалися й еволюціонували. Відповідно змінювалось і 
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розвивалось суспільне розуміння функції вчителя-носія і виразника тих цінностей, що лежать в 
основі суспільного життя. 

У процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності вчителю завжди потрібно було навчати, 
розвивати і виховувати дитину. 

На порозі ХХІ століття постає завдання визначення стратегії співробітництва, розробки спільних 
підходів до “гармонізації” ціннісних орієнтацій, змісту, форм і методів освіти. Настав час 
відмовитися від функціональної освіти, яка цілковито перетворює життя людини лише на 
підготовку до майбутніх соціальних функцій. 

Роль вчителя за такого підходу вже не може полягати тільки у передачі учневі набору вмінь для 
майбутнього здійснення наперед визначених соціальних функцій. Нові наукові відкриття стосовно 
сутності й закономірностей розвитку дитини ведуть до аргументації зміни шляхів педагогічного 
забезпечення цього процесу в межах навчання і виховання. Установки на забезпечення 
внутрішнього розвитку дитини, зміцнення її психічного здоров’я, формування розуму, а не просто 
озброєння знаннями, носієм яких є вчитель, потребують нових концептуальних засад підготовки 
вчителя до педагогічної діяльності. 

Сьогодні націленість шкіл тільки на навченість приводить до деформації виховання учнів, до 
інтелектуального ·споживацтва на шкоду моральності. 

У зв’язку з цим нову парадигму професійної освіти майбутніх учителів іноземної мови можна 
представити таким чином: по-перше, те, що тільки в зовнішній дії виявляється як справжня 
навченість, так і вихованість студента. Отже, необхідно перебудувати навчально-виховний процес 
вищого педагогічного навчального закладу так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне 
сприйняття навчальної інформації в умовах “словесної сидячої педагогіки”, а активна, самостійна, у 
тому числі науково-дослідницька діяльність студентів. 

По-друге, управління регулювання самодіяльності майбутніх учителів іноземної мови слід вести 
таким чином, щоб викладачу можна було здійснювати перехід від рівня репродуктивної діяльності 
студентів (за зразком) до активно-творчої. 

По-третє, якщо ми говоримо про творчі вчинки, то в центрі роботи вищого педагогічного 
навчального закладу повинно бути виховання цілісної особистості майбутнього вчителя. 

Виховання в загальноосвітньому навчальному закладі має дві взаємопов’язані сторони. Одна – 
педагогічний вплив вихователя, учня, колективу, друга – готовність вихованця сприйняти й 
усвідомити основні психолого-педагогічні закономірності та особливості виховного процесу. 
Зокрема, необхідно передусім ураховувати, що спосіб поведінки людини визначається, з одного 
боку, безперервним зовнішнім впливом на неї, а з другого – її природженими та набутими 
індивідуальними якостями й внутрішнім психічним станом. 

Виховний процес, керований вчителем – це досить складний вид його діяльності, у якій 
постають різні проблеми, потреби й інтереси, що вимагають морального регулювання. Тому саме 
педагогічна мораль, регулюючи стосунки, що складаються під час роботи вчителя, виступає 
внутрішньою силою, яка створює необхідні умови для співробітництва й активної діяльності всіх 
суб’єктів виховного процесу, багатократно посилюючи його ефективність. 

Людина формується в такій природній структурі: людина – родина – нація (держава) – 
вселюдство. Вже в родині людина має в чомусь себе обмежувати, саме тут вчиться долати себе, з 
родинного життя людина виходить у розмаїте громадське середовище, яке теж вимагає від неї 
певної поведінки, передбачає засвоєння певних цінностей тощо. І, кінець кінцем, людина повинна 
визнавати вже загальнолюдські цінності поряд з тим, щоб почувати себе все ж таки причетним до 
своєї нації, але визнаючи ті загальнолюдські цінності, що лежать в основі моралі.  

Особливого значення ця проблема набуває у зв’язку з організацією шкіл нового типу, зокрема, 
ліцеїв, гімназій, коледжів тощо та збільшенням у них годин іноземної мови. За цих умов 
збагачується статус вчителя-вихователя, який повинен у своїй діяльності поєднувати функції 
вчителя-предметника. 

Отже, творче розв’язання завдань морального виховання потребує від учителя іноземної мови 
постійного вдосконалення професійної й морально-виховної підготовки. 

Професійна діяльність педагогічних кадрів є неперервним процесом розв’язання навчально-
виховних завдань, спрямованих на розвиток особистості дитини. Її ефективність значною мірою 
визначається сформованістю ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. Реальні потреби 
гуманізації освіти передбачають творчу, вільну діяльність особистості майбутнього вчителя, 
спрямовану на прогресивний розвиток нації. А це потребує орієнтації викладачів вищих 
педагогічних навчальних закладів освіти на необхідність кардинальної гуманізації виховного 
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процесу, на створення умов для самореалізації майбутнього вчителя іноземної мови як суб’єкта 
морально-духовної відповідальності за майбутнє. 

На сьогоднішній день кінцева практична освітня й розвиваюча мета навчання іноземної мови у 
вищому педагогічному навчальному закладі формулюється як розвиток особистості педагога, який 
спрможний брати участь у іншомовному міжкультультурному спілкуванні та навчати цього учнів 
шляхом формування у них поряд з іншомовною комунікативною компетенцією соціальної 
компетентності й досвіду у сфері взаєморозуміння, толерантності, побудови спільного 
європейського дому, культурного розмаїття водночас із збереженням власних культурних надбань. 

Мова – засіб спілкування з іншими людьми. Уміння володіти іноземною мовою розглядається 
не тільки як здобуття переваги з інструментальної точки зору, оскільки збільшуються можливості 
спілкування особистості, але як справжнє культурне й особисте її збагачення. Це означає, що 
гуманітаризація процесу засвоєння іноземної мови допоможе утвердити у свідомості та поведінці 
учнів норми і правила загальнолюдської моралі. 

Для ефективного застосування безпосередніх професійних функцій педагогу необхідно володіти 
якостями особистості, які б забезпечили йому можливість якомога продуктивніше налагоджувати 
контакти зі своїми вихованцями. Ці якості визначені академіком АПН України І.Д.Бехом як 
“інтерсоціальні здібності”, є необхідними й професійно значущими якостями особистості педагога. 

Адже знання найвитонченіших прийомів психологічного впливу не допоможе педагогу, якщо 
він випустить із виду, що його особистість є об’єктом постійного спостереження і зворотної дії з 
боку його вихованців. 

Визначаючи сутність морального виховання, А.Маслоу стверджує, що головне завдання 
педагога полягає у відкритті призначення, долі кожного, у тому, щоб допомогти людині виявити те, 
що у ній закладено, а не вчити її , “виливаючи” у певну форму, що продумана кимсь іншим раніше. 

Навчання, за дослідником, що направляється “ззовні”, повинно поступитися навчанню, що 
направляється “зсередини”, завдяки чому відкривається шлях до самоактуалізації особистості. 

Тому, головною метою сучасної освіти є формування людяної особи, яка прагне до 
самоудосконалення і спроможна вийти за межі своєї культури і стати громадянином світу. 

Отже, важливим критерієм сучасної педагогічної науки та практики є не тільки досконалий 
рівень професійної соціалізації вчителя, а й спрямованість його духовної свідомості, моральної 
культури, що виконує гуманізуючу, виховну функцію в суспільстві. 

Моральне виховання у вищому педагогічному навчальному закладі ґрунтується на засвоєнні 
програмного матеріалу, передбаченого навчальними планами з окремих предметів і дисциплін. 
Кожний викладач має застосовувати з цією метою свій предмет. 

Для нас становить інтерес узагальнений варіант найважливіших рис педагогічної креативності, 
запропонований відомим ученим України С.О.Сисоєвою: 

• високий рівень соціальної і моральної свідомості; 
• пошуково-проблемний стиль мислення; 
• розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обгрунтовувати, 

пояснювати, виділяти головне тощо); 
• проблемне бачення; 
• творча фантазія, розвинене уявлення; 
• специфічні особистості якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, 

допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм); 
• специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє “Я”, бажання бути визнаним), 

творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої 
результативності в конкретних умовах праці); 

• комунікативні здібності; 
• здатність до самоуправління; 
• високий рівень загальної культури і високий рівень моральної культури. 

Важливе місце у системі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до морального 
виховання учнівської молоді займає засвоєння основних закономірностей процесу морального 
виховання: єдність виховання і самовиховання (правильно організоване виховання, звичайно, 
стимулює самовиховання, відкриває шляхи до вдосконаленння особистості); залежність результатів 
від способів організації суспільно-корисної діяльності учнів; залежність ефективності роботи від 
міри активності вихованців; залежності результатів виховання від характеру спілкування 
вихованців із оточуючими людьми; єдність і взаємозв’язок методів і засобів виховання. 
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Комплексність морального виховання зумовлена тим, що воно не може бути порційним, як 
навчальний процес. Виховувати окремі якості людини послідовності й у певній черзі, як це є при 
вивченні певних порцій навчального матеріалу, фактично неможливо. Майбутніх учителів 
іноземної мови доцільно націлювати на реалізацію комплесного підходу до морального виховання 
учнів. Цілеспрямована послідовна реалізація комплексного підходу до виховної роботи передбачає 
поєднання різних її напрямів, вибір оптимальних засобів, які формують в учнів різні види 
соціальної активності – пізнавальної, трудової, громадської, що впливали на формування їх 
світогляду, моральну свідомість і поведінку. 

Ціннісно-орієнтаційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови, що зумовлюється 
ідейно-моральними установками як різновидами психологічних властивостей, є складовою 
морально-духовного, аксіологічного потенціалу особистості. Аксіологічний потенціал особистості, 
що визначається надбаною нею в процесі соціалізації системою ціннісних орієнтацій в моральній та 
іншій сферах, тобто її ідеалами, життєвими цілями, впевненнями і спрямовуваннями. 

Реалізація цінностей навчальної діяльності слугує важливою умовою закріплення ціннісних 
орієнтацій, що віддзеркалюють відношення до трудової діяльності. 

Рівень цивілізованості й соціального розвитку будь-якого суспільства визначається, перш за все, 
глибиною й багатством його матеріальної й духовної культури, що вміщує як історичні цінності так 
і цінності, творчих зусиль сучасників. 

У системі освіти специфічна роль належить вищій школі. Будучи одним з видів професійної 
освіти, вища школа виконує багаточисленні загальнокультурні функції, формує й розвиває трудову 
й суспільно-політичну активність молоді, її світогляд, мораль, забезпечує умови для всебічного 
розвитку особистості майбутнього спеціаліста, який спроможний успішно сприяти соціальному й 
науково-технічному прогресу суспільства. 

У вищих педагогічних навчальних закладах майбутньому вчителю включитися  у процес 
моральних дій щодо прилучення до морального виховання допоможе модифікована професіограма 
у педагогічній діяльності (на основі професіограми, запропонованої дослідниками Г.І.Корольовою 
та Г.О.Петровою), що включає компонент морального виховання. Основу змістовного наповнення 
цього компонента складають:  

моральна спрямованість особистості майбутнього вчителя іноземної мови: 
• високорозвинений моральний ідеал; 
• моральна активність учителя як необхідна складова активної життєвої позиції, активне 

ставлення до морально-духовних цінностей; 
• інтерес до моралі, до її витоків, до практичних проблем моральності; 
• потреба в активній освіті, самоосвіті і самовихованні морального спрямування; 
• органічне поєднання інтересу до профессіонально-педагогічної спрямованості з інтересом до 

проблем моральності; 
• рівень морально-духовної культури: 
• розуміння сутності та специфіки морально-духовної свідомості, моральної діяльності; 
• обізнаність із сучасною теорією морального виховання і використання педагогічних 

принципів, форм, методів і засобів морального виховання; 
• практична підготовленість учителя, що уможливлює забезпечення високого рівня 

морального виховання учнів: 
• володіння методикою морального виховання в усіх формах навчально-виховного процесу 

(уроках, факультативах, гуртках та інших позааудиторних заняттях); 
• організація позааудиторних заходів морально-духовного спрямування на засадах 

етнопедагогіки (свята, творчі зустрічі, виставки, вечори, екскурсії, презентації тощо); 
культура поведінки вчителя: 
• педагогічний такт, цілеспрямованість, любов і повага до вихованців; 
• мовно-етикетна культура вчителя; 
• уміння педагогічного спілкування; 
• створення “морального середовища”, моральної аури, що сприяє розвитку моральної 

особистості майбутнього вчителя; 
психічні процеси вчителя, що забезпечують високий рівень морального виховання: 
• високорозвинений моральний ідеал; 
• гармонія наочно-образного і логічного мислення; 
• високий рівень розвитку емоційно-почуттєвої сфери, сприймання, відтворюючого і творчого 

уподобання; 
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• наявність і використання професійно-педагогічних здібностей. 
Отже, вчитель іноземної мови формує нову генерацію, яка усвідомлює цінність кожної 

культури, кожної особистості й кожного природного організму в спільному, глобальному житті, 
завдяки чому відбувається формування громадянина України на загальнолюдських і національних 
цінностях, в тісному зв’язку освіти з народним педагогічним досвідом. 

Тільки вчитель іноземної мови в змозі зробити справді прекрасну справу: зіставити думки і 
сподівання народів двох країн у важливому ціледосягненні – вихованні Людини. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

А.М.Москаленко 
Стаття присвячена розгляду антропологічних основ комунікативної компетентності вчителя. 
Акцентується на професійно значущій категорії педагогічної діяльності – спілкуванні, 
обгрунтовуються умови ефективного педагогічного спілкування: теоретико-методологічні і 
технологічні основи розвитку вмінь педагогічного спілкування; критеріально-ціннісного підходу до 
діагностики вмінь спілкування. 

The article is devoted to the problems of the anthropological basis of teacher’s communicative competence. 
Emphasis is made on the professional valuable pedagogical category – communication, conditions of 
effective pedagogical communication being studied; there analysis of theoretic-methodological and 
technological basis of pedagogical communication skills development is given; criteria-valuable approach 
towards pedagogical communication skills diagnosis being analyzed. 
 
Доля світової спільноти – у руках учителя та вихователя, а не політика чи полководця, міністра 

чи президента. Вони – це продукт виховання; результат розвивального процесу навчання, 
успішності оволодіння ними вмінням свідомо творити. Ось чому головна справа освіти і виховання 
– передати молодшому поколінню народну мудрість, знання, проростити здатність відрізняти 
погане від гарного, добро від зла за антропологічними критеріями, що заслуговують до себе 
найсерйознішої уваги. При збереженні зазначеної умови людина прагнутиме до економічної, 
політичної, особистої свободи, перестане потребувати керівництва збоку. Вона навчиться 
розумного та плідного самоуправління. 

Якщо прагнення людей до свідомого вибору найважливішого, що становить зміст і сенс їх 
життя, стане загальним, то будь-яка форма тиранії позбавляється соціальної підтримки, 
психологічного базису. Саме цілісний навчально-виховний процес покликаний надихати цю 
основну потребу людського духу, закріпити, наповнити її конструктивним змістом. Людину 
необхідно навчити самостійно шукати і знаходити правильні рішення усіх життєвих проблем. У 
протилежному випадку вона обов’язково знайде неправильні  відповіді на хвилюючі питання. 

Процес людства та кожного окремо індивіда залежить від удосконалення методу пізнання та 
методу навчання. Ефективні педагогічні технології мають спиратися на антропологічні закони. 
Новий тлумачний словник української мови визначає антропологію як науку, “що вивчає 
біологічну природу людини, її раси і т. ін.” [2,49]. Словник іншомовних слів – як науку “про 
походження і еволюцію людини, утворення рас; нормальні варіації фізичної будови людини” [4,59]. 

Більш певне, на нашу думку, визначення подають І.П.Аносов і О.О.Нікишенков, вказуючи, що 
термін “антропологія” увійшов у науковий обіг з грецької мови (у перекладі –“слово про людину’’, 
“поняття про людину’’, “вчення про людину’’) і означає галузь пізнання людини та її внутрішнього 
світу (духовного та біологічного) в контексті природи культури та суспільства [1,7]. 

Сьогодні у сфері антропологічного пізнання умовно виділяють філософську, теологічну, 
фізичну, соціальну, культурну [1] та педагогічну антропології [3]. 

Педагогічна антропологія визначається як людинознавство, котре слугує вихованню та 
навчанню людей. Вона прагне з’ясувати, як олюднюється людина і як люди різного віку впливають 
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один на одного, наскільки дитина піддається вихованню на різних етапах життя, які причини та 
процеси становлення особистості, який характер різних груп і як особистість взаємодіє з ними. 
Закони індивідуального та групового розвитку стають базою педагогічної поради, попередженням 
про небезпеку [3,13]. Людина розвивається під впливом подвійного роду обставин: стихійного 
впливу людей, усього оточуючого середовища та свідомого впливу одних людей на інших. Для 
цілісного розуміння природи виховання необхідно досконало вивчати всі обставини, що впливають 
на зазначений процес, виявляти їх виховне значення. Проте в рамках нашого дослідження ми 
звертаємо увагу на цілеспрямоване виховання, що здійснюється вчителем за допомогою такого 
інструментарію, як професійне спілкування. 

Оскільки професія вчителя належить до типу “людина-людина”, що поєднує в собі як суб’єкт-
об’єктні, так і суб’єкт-суб’єктні відносини, то успіх діяльності вчителя залежить від його здатності 
організовувати свою роботу на основі професійно виваженого, науково обґрунтованого 
спілкування з суб’єктами сфери взаємодії. Таку здатність особистості вчителя професійно 
вирішувати завдання визначають поняттям “компетентність у спілкуванні” або ж “комунікативна 
компетентність”. Найчастіше зазначені поняття ототожнюються та вживаються як рівнозначні. 

У педагогічній діяльності спілкування постає як категорія функціональна та професійно 
значуща, оскільки входить до системи чинників, від яких залежить формування та розвиток 
особистості учня та максимальна реалізація індивідуальних можливостей вчителя. 

Спілкування вчителя й учня – це спілкування людей, які мають різний статус, відповідно до 
яких існують його норми. Вони певною мірою приписують, як себе вести кожному з учасників 
комунікативної взаємодії. Ролі вчителя й учнів у школі суворо регламентуються. Ці ролі різні. Одні 
сидять (це учні), інші стоять чи сидять перед ними (це вчителі). Вчителі розумні, активні, енергійні, 
все знають. Весь урок частіше “беруть на себе”. Учні ж – цікаві та не дуже, доброзичливі та 
байдужі, працелюбні та ліниві, активні та пасивні – різні. І це чудово! Із учителями їх розділяють 
незримі кордони. Інколи дехто все ж виходить за їхні межі. Але про такого вчителя говорять, що він 
(або вона) “заграє з учнями”, “працює на дешевий авторитет”. А про учнів – “невиховані”, 
“некеровані”, “не знають свого місця”. Руйнувати ці кордони не прийнято. 

Задля успішного спілкування з учнями вчителю необхідно усвідомлювати свої професійні 
обов’язки та мати можливість їх добре виконувати; прийняти учнів такими, якими вони є; не 
виходити тільки з педагогічних цілей і завдань; намагатися точно й адекватно орієнтувати свою 
мову на конкретного учня або групу учнів; не обмежувати спілкування лише інформативною 
функцією; не дискримінувати, давати можливість учням бути рівними у можливості висловити 
власну думку; дивитися на себе збоку, очима своїх учнів; слухати та чути співрозмовника; помічати 
найменші зміни в мікрокліматі групи; враховувати особливості кожного учня, їх психологічний 
стан у зв’язку з дією факторів зовнішнього середовища; викликати довіру до себе; уникати 
конфліктів; підключати до спілкування всіх учнів, навіть неконтактних мовчунів; проявляти 
ініціативу; уникати штампів і шаблонів; не критикувати; використовувати різні види заохочення; 
розвивати свою комунікативну пам’ять; готуватися як до колективного спілкування, так і до 
індивідуального; аналізувати процес педагогічного спілкування; слідкувати за мовленням; 
дотримуватися принципу позитивізму. 

Міцним фундаментом педагогічного спілкування є науково перевірені знання про системність 
особистості – розум, волю, уяву, характер, цінності, спрямованість; знання про світ, у якому вона 
мешкає і який вона має продовжити, зберегти, вдосконалити. 

З огляду на зазначене вище ми розглядаємо комунікативну компетентність вчителя через призму 
педагогічної антропології і визначаємо її як ідейно-моральну категорію педагога, що регулює всю 
систему становлення до учня, його природного та соціального світу. Вона потребує розвитку в 
учителя цілої низки узагальнених умінь педагогічного спілкування, зокрема вміння: 

–  ідентифікувати себе в процесі пізнання, розуміння й осмислення особистістю іншої 
особистості; 

–  встановлювати референтні відносини між учасниками педагогічного спілкування; 
–  володіти рефлексією особистості у процесі педагогічного спілкування; 
–  ясно й чітко висловлювати свої думки при подачі інформації в процесі педагогічного 

спілкування; 
–  використовувати знакову систему при обміні інформацією; 
–  організовувати діалогічне педагогічне спілкування; 
–   “бачити” мету та мотиви педагогічної взаємодії; 
–  ставити завдання педагогічної взаємодії; 
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–  враховувати педагогічні ситуації в ході педагогічної взаємодії; 
–  організовувати пізнавальні процеси в сумісній діяльності; 
–  структурувати педагогічну взаємодію на основі управління діями та її діяльності; 
–  взаємооцінювати результати взаємодії в педагогічному спілкуванні; 
–  взаємно прогнозувати наслідки результатів сумісної діяльності; 
–  уміння володіти правилами та нормами моралі в процесі педагогічного спілкування; 
–  передбачати наслідки аморальної поведінки в педагогічному спілкуванні; 
–  взаємно оцінювати етичні відносини в педагогічному спілкуванні; 
–  усвідомлювати почуття честі; 
–  виховувати почуття обов’язку; уміння виховувати почуття відповідальності і т.д.; 
–  взаємно “бачити” прекрасне й потворне в різних видах літератури та мистецтва; 
– обмінюватися ідеями, судженнями про прекрасне й потворне в педагогічному спілкуванні; 
–  розробляти естетичні технології педагогічного спілкування; 
–  взаємно оцінювати естетичні взаємини педагогічного спілкування. 
Компетентний учитель мусить володіти технологією формування зазначених вище умінь. 

Проведений нами формуючий експеримент з розвитку умінь педагогічного спілкування в системі 
післядипломної освіти засвідчив: 

– діагностичне вивчення проблеми, науковість, варіативність змісту, форм і методів підвищення 
кваліфікації, системність, наступність, єдність мети та завдань на різних рівнях післядипломної 
освіти забезпечують ефективність зазначеного процесу; 

– розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти відбувається за 
таких умов: обґрунтування теоретико-методологічних і технологічних засад розвитку умінь 
педагогічного спілкування; розробки та впровадження моделі управління педагогічним 
спілкуванням; критеріально-ціннісного підходу до діагностики вмінь педагогічного спілкування; 
кореляційного аналізу факторів, які впливають на розвиток умінь педагогічного спілкування.  
Реалізація цих умов здійснюється на основі: орієнтації системи підвищення кваліфікації різних 
рівнів на розвиток у вчителів умінь педагогічного спілкування; наявності у змісті підвищення 
кваліфікації теоретичних положень, аргументів, які сприяють усвідомленню вчителями значущості 
рівнів розвитку умінь педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі; створення та 
запровадження індивідуальної для кожного вчителя програми розвитку вмінь педагогічного 
спілкування в системі післядипломної освіти; підвищення культури спілкування через зростання 
рівня загальної культури особистості вчителя; забезпечення свободи вибору вчителями змісту та 
шляхів розвитку вмінь педагогічного спілкування в міжкурсовий період; наявності сприятливого 
мікроклімату у шкільному колективі для розвитку в учителя вмінь педагогічного спілкування; 
оптимальні умови для розвитку вмінь педагогічного спілкування забезпечуються в межах групової 
та індивідуальної форм організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти (інститут 
удосконалення вчителів, районні та шкільні методичні кабінети); продуктивними формами, 
методами та прийомами роботи в групах є колективна пізнавальна діяльність; практичні заняття з 
діагностики індивідуальних особливостей розвитку вмінь педагогічного спілкування; моделювання, 
розігрування та аналіз конкретних педагогічних ситуацій; розв’язування психолого-педагогічних 
задач; структуровані та спонтанні групові дискусії; рольові ігри, тренінги, психотехнічні вправи; 
читання і колективне обговорення наукової, науково-методичної та науково-популярної літератури 
з проблем міжособистісного та педагогічного спілкування; складання та реалізація індивідуальних 
програм розвитку вмінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти; 

–  реалізація теоретично розробленої й експериментально перевіреної моделі управління 
педагогічним спілкуванням у системі післядипломної освіти дозволяє простежити динаміку 
вдосконалення комунікативної компетентності та визначити фактори, які сприяють ефективному 
розвитку вмінь педагогічного спілкування; виявити закономірності розвитку вмінь педагогічного 
спілкування в системі післядипломної освіти – розвиток умінь педагогічного спілкування залежить 
від узгодженості факторів, які на них впливають; чим більш доцільно обираються форми, методи та 
засоби реалізації моделі управління процесом оволодіння уміннями педагогічного спілкування, тим 
швидше переходять вчителі на більш високий рівень розвитку зазначених умінь; чим вищим є 
розвиток умінь педагогічного спілкування, тим більшу комунікативну компетентність проявляють 
вчителі у своїй професійній діяльності; 

– запровадження в практику програми “Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі 
післядипломної освіти” дозволяє вчителям підвищити рівень розвитку зазначених умінь, 
сформувати потребу в їх педагогічному вдосконаленні; 
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– розподіл педагогів за рівнями розвитку вмінь педагогічного спілкування в контрольних і 
експериментальних групах (на відміну від показників на початку експериментальної роботи) став 
суттєво відрізнятися. За рахунок зменшення кількості вчителів з низьким (інтуїтивним) і середнім 
(репродуктивним) рівнями на 7,4% та 12, 41 % відповідно, збільшилося число вчителів з достатнім 
(репродуктивно-творчим) і високим (творчим) рівнями розвитку вмінь педагогічного спілкування 
(7,14% та 13,66%). У контрольних групах відбулися статистично незначні вірогідні зміни в рівнях 
розвитку умінь педагогічного спілкування. Збільшилася кількість вчителів із вищим (творчим) на 
0,59% і достатнім (репродуктивно-творчим) на 2,69%, зменшилося з середнім (репродуктивним) і 
низьким (інтуїтивним) на 2,39% і 0,89 відповідно; 

– спонтанний розвиток умінь педагогічного спілкування не приводить до суттєвих якісних змін 
у рівнях розвитку умінь педагогічного спілкування. 

Отже, вчитель, оволодівши узагальненими вміннями педагогічного спілкування, зможе 
перетворити урок (заняття) на маленьке свято, кожне з яких буде відкриттям як для учнів, так і для 
самого вчителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОИДЕНТИЧНОСТИ  
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н.Н.Балицкая  
Психологическое понимание структуры и условий становления профессиональной 
самоидентичности имеет теоретическое и практическое значение в плане личностного роста, 
самопознания и духовности, в становлении профессионализма и в плане реализации 
профессиональной подготовки будущих педагогов. 

The psychological understanding of the structure and the conditions of forming professional self-identity has 
theoretical and practical meaning in personal development, self-realizing and spiritualism and in the 
professional training of future teachers. 
 
В современных условиях общественное развитие может осуществить только творчески 

мыслящая, деятельная и всесторонне развитая личность. Поэтому, естественно, возрастают 
требования к личности учителя, его психологическому образу и профессиональной подготовке. 
Сейчас, как никогда, обществу требуются специалисты, которые сочетают в себе глубокую 
профессиональную подготовку, ответственность, стремление в обновлении и обогащении своих 
знаний. Вот почему особое внимание необходимо уделять профессиональной подготовке будущего 
учителя, формировать его самосознание и профессиональную самоидентичность. 

И здесь важно отметить, что обречены на удачу только те исследования, которые рассматривают 
личность не как совокупность отдельных свойств и качеств, но как изучение каждого отдельного 
свойства в аспекте личности в целом. Самоидентичность необходимо осознать как один из таких 
интегративных образований личности. Идентичность есть самотождественность, объединяющая в 
единую систему личности мотивы, способности и деятельность. 

Решающее значение в процессе развития профессионально-педагогической самоидентичности 
приобретает учеба в педагогическом вузе. Н.В. Кузьмина указывает, что студент выбирает вуз, 
чтобы получить специальность и работать по ней, и если бы он полностью отдавал себе отчет в 
том, что составляет сущность его будущей специальности, какие ему потребуются знания, умения и 
навыки, то не возникало бы проблемы формирования педагогической самоидентичности [5]. Но 
дело осложняется тем, что выбор высшего учебного заведения нередко обусловлен стремлением 
стать студентом при нейтральном, а иногда и негативном отношении к педагогической профессии. 

Проблему профессиональной идентичности в педагогическом процессе исследовали 
Ж.Зайнобиддинов, В.Ф.Сафин, В.Г.Абдурашитов и др [4,12]. Ими было обосновано, что развитие 
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самоидентичности, профессионального самосознания будущего учителя определяется влиянием 
двух факторов. Прежде всего, студентами педвуза в процессе обучения усваиваются 
профессиональные ценности в терминах дисциплин психолого-педагогического цикла. Через эти 
понятия осознаются профессионально значимые свойства и особенности своего “Я”. Вторым 
этапом формирования профессиональной идентичности будущих педагогов является сама 
педагогическая деятельность в период прохождения педагогической практики, в ходе которой 
проявляются, уточняются для других и для себя профессионально важные свойства и особенности 
будущего учителя. 

Необходимо отметить, что та часть студентов, которая еще со школы мечтала о профессии 
учителя, как правило, более уверенно чувствует себя в работе с детьми, что уже наблюдается при 
прохождении первой педпрактики. Эти студенты испытывают прилив сил, ищут и находят пути 
активного взаимодействия со школьниками. У студентов же, которые случайно попали в 
педагогический институт, или руководствовались только желанием изучать определенную 
научную дисциплину, первое соприкосновение со школой уже не в качестве учащегося, а в 
качестве студента – будущего учителя, вызывает самые разнообразные настроения. У некоторых из 
них появляется уверенность в правильном выборе профессии, повышается интерес к профессии 
учителя, формируется психологическая готовность к педагогической деятельности. У другой же 
части студентов проявляется и укрепляется отрицательное отношение к школе, что требует 
продуманной организации специальной системы воспитательной работы, целенаправленной на 
формирование устойчивой психологической готовности студентов к будущей педагогической 
деятельности. 

Интересны результаты исследования В.Ф.Сафинова в этом вопросе. По его наблюдениям, в 
начале первой педпрактики студенты идентифицируют себя с опытным учителем чаще по чисто 
формальным признакам, например, манере держаться, речи, позе, мимике. И лишь на второй 
педпрактике просматривается идентификация когнитивного уровня. Причина такой динамики 
кроется в разведенности двух важных составляющих развития профессиональной 
самоидентичности [11]. 

Профессиональная идентификация возможна в том случае, если студент принимает позицию 
учителя. Различные педагогические ситуации во время обучения могут по-разному влиять на 
процесс профессиональной идентификации, на процесс самооценивания своих способностей и 
педагогических качеств как субъекта педагогической деятельности. 

У З.А.Оруджева [8] при исследовании принятия позиции учителя студентами-практикантами 
следующие выводы: формирование позиции учителя у студента педвуза – основа 
профессиональной адаптации. Принятие этой позиции обуславливается такими факторами, как 
профессиональные знания, направленность на профессионально-педагогическую деятельность, 
общественно-педагогическая активность. Принятие позиции учителя студентом-практикантом 
является необходимым фактором формирования профессионально-педагогической 
самоидентичности будущего учителя. 

Процесс формирования позиции учителя разбивается на три этапа: 
– этап, связанный с усвоением предметов педагогического цикла и развитие педагогического 

мышления; 
– этап формирования интересов к профессии учителя; 
– этап принятия роли учителя. 
Проведение педпрактики, особенно на завершающем этапе, является одним из активных средств 

закрепления интересов студентов к профессии учителя, приближает их к тем условиям, при 
которых им предстоит работать, включает их в непосредственную деятельность. Самоидентичность 
студента с учителем представляет собой многогранный процесс вхождения в новый вид 
профессиональной деятельности и адаптации к ней. 

Немаловажную роль на формирование самоидентичности студента оказывает его самооценка. 
В.Ф.Сафин определяет самооценку как один из двух механизмов самоопределения, включающего и 
профессиональное самоопределение. В качестве второго механизма он называет процесс 
“идентификации-персонификации” [11].  

Взаимосвязь самоидентичности студента и его самооценки обнаруживается следующим 
образом: высокий и средний уровень профессиональной самооценки положительно влияет на 
формирование таких компонентов профессионально-педагогической направленности личности, как 
“отношение к себе как к учителю”, положительное отношение к предмету. И наоборот, низкий 
уровень профессиональной самооценки препятствует их формированию. И если большинство 
студентов не имеет опыта профессионально-педагогической деятельности, то формирование 
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професиионально-педагогической самоидентичности становится возможным в процессе 
выполнения профессионально-педагогической деятельности во время педпрактики. 

Еще один из компонентов формирования профессиональной самоидентичности – “Я-
концепция”, о положительном влиянии которой в своих работах пишут Р.Бернс, Л.М.Митина [2,7]. 
“Я-концепция” представляет собой совокупность всех представлений индивида о себе и включает 
убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого “Я-концепцию” можно рассматривать как 
свойственный каждому индивиду набор установок, направленных на самого себя. Учителя и 
студенты, позитивно воспринимающие себя, чувствуют себя уверенно, удовлетворены выбором 
своей профессии, эффективны в работе и учебе. 

Рассмотрение самоидентичности как чувства самотождественности, организующего мотивы, 
способности и деятельности личности, расскрывает другую ее сторону. С точки зрения 
С.Л.Рубинштейна, “эмоция как переживание всегда носит у человека личностный характер, 
особенно интимно связанной с “Я”, близкий ему и захватывающий, и личностные отношения 
всегда приобретают более или менее эмоциональный характер. Если человек принимает те или 
иные формы поведения, но сам при этом относится бесстрастно к тому, соблюдаются они или нет, 
то это означает, что он лишь внешне, формально их принял, что выраженное в них общественное 
отношение не стало его личным отношением. Становясь личным, общественное отношение 
переживается эмоционально” [10]. 

По мнению А.Н.Леонтьева, эмоции выполняют функцию внутренних сигналов. “Особенность 
эмоций состоит в том, что они отражают отношения между мотивами (потребностями и успехом 
или возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта” [6]. 

Надо отметить, что эмоциональные состояния, к этой категории понятий относится и 
идентичность, играют важную роль в процессе профессионального самоопределения и 
профессиональной деятельности учителя. В исследованиях Н.А.Подымова выявлены закономерные 
связи между профессионально-значимыми качествами личности учителя и его эмоциональным 
состоянием. Высокий уровень развития профессиональных качеств связан с проявлением 
положительно окрашенных состояний и снижением выраженности отрицательных состояний. 

Становление профессиональной самоидентичности предполагает формирование стратегий 
достижения результата. 

Формирование стратегий достижений результата есть последовательность тщательно 
продуманных мыслительных и поведенческих шагов, или по-другому, внутренних репрезентаций, 
т.е. образов, звуков, слов, чувств. (Дилтс Р., Плигин А.А., и др. [3,9]). К.А.Абульханова-Славская в 
своей книге, посвященной стратегиям жизни [1], пишет, что стратегия помогает увидеть 
возможность дальнейшего расширения жизненных перспектив, сохранять и выявлять 
последовательность в реализации жизненной линии. Под стратегией жизни понимается 
способность самостоятельно строить свою жизнь, способность осмысленно регулировать ее в 
соответствии с перспективным направлением, активно конструировать собственное будущее. 
Действительно, ведь только стратегический план жизни наполняет реальным смыслом все текущие 
дела, придает мечтам основательность продуманных целей в отличии от беспочвенных фантазий. 

Но представление о собственном будущем складывается, по большей части, случайным 
образом. “Временная перспектива будущего, являющаяся ментальной проекцией мотивационной 
сферы человека и феноменально представляющая собой в разной мере осознание надежды, планы, 
проекты, стремления, опасения, притязания, связанные с более или менее отдаленным будущим, 
формируются на протяжении всего детства и, главным образом, стихийно: через интериоризацию 
ценностных установок родителей, их ожиданий в отношении данного ребенка, через усвоение 
общекультурных, социальных норм, наконец, через развитие мотивацит. Сформировавшись таким 
образом, временная перспектива будущего приобретает собственную побудительную силу, 
оказывая мощное обратное влияние на развитие личности человека” [14]. Случайность 
представлений о собственном будущем делает их в значительной степени нереалистическими. 

Практические психологи давно используют возможности воображения в своей коррекционной и 
терапевтической работе. Среди них трансовые техники эриксоновского гипноза, основанные на 
работе с “образами достижения” – позитивными образами того, что человек хотел бы для себя в 
будущем. Здесь за основу взято то, что человеческая психика организует себя в соответствии с 
глубинными образами, которые и определяют направление жизни человека. 

Терапия, предложенная Ф.Мелджесом, ориентирована на конструирование будущего. Мелджес 
считал, что именно будущее оказывает определенное влияние на настоящее, поэтому так важно 
проектирование собственного “Я”. Проектирование осуществляется с помощью ряда 
психотерапевтических процедур, таких, как интерпретация порочных эмоциональных кругов, 
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пересмотр прошлых решений, перенос себя в будущее, планирование будущей деятельности, 
репетиция будущего с использованием ролевой игры и психодрамы. 

Но здесь надо отметить, что для формирования идентичности недостаточно только четкого 
представления себя в будущем. Необходимо в конкретной ситуации прочувствовать состояние, 
которое в этот момент переживаешь, потому что это не только опыт полной самоассоциации, но и 
возможность приобретения жизненного опыта, который необходимо закреплять, чтобы желаемое 
состояние стало навыком, автоматическим процессом. Некоторые техники подобного закрепления 
или “якорения” хорошо представлены в работах представителей НЛП – Р.Дилтса и А.А.Плигина. В 
их работах подчеркивается, что якорь является не просто бессознательным рефлексом, но также 
становится средством самомовершенствования, выполняет функцию удержания и закрепления 
желаемого состояния и самоидентичности. 

Э.Эриксон подчеркивал, что “…формирование идентичности предполагает процесс 
одновременного отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех уровнях психической 
деятельности” [15]. Антрополог и психолог Г.Бейтсон выделил шесть таких основных уровней: 
уровень окружения личности (кто и что меня окружает), уровень поведения и деятельности 
личности (что я делаю, чем занимаюсь), уровень способностей личности (какие у меня есть 
способности), уровень мотивов и убеждений личности (зачем я это делаю), уровень идентичности 
личности (кто я такой), духовный уровень личности (в чем смысл моей жизни) .  

Функции каждого уровня состоят в том, чтобы организовать информацию на следующем, более 
низком уровне. Определенные изменения на более низком уровне могут, хотя вовсе не обязательно, 
повлиять на более высокий уровень. Изменения, происходящие на более высоком уровне, 
обязательно вызывают изменения на более низком уровне. Грегори Бейтсон отметил, что проблемы 
часто возникают из-за смешения этих уровней. 

Эта техника позволяет определить, есть ли у идентичности личности дефицитный уровень, 
который является причиной личностных проблем.  

Далее для формирования профессиональной самоидентичности предлагается несколько 
вариантов позитивной модели учителя. Цель формирования заключается в осознании, переживании 
состояния успешной идентичности педагога и сохранения этого состояния. В момент переживания 
ресурсного состояния возникает внутренняя психическая активность, направленная на устранение 
возникающих нарушений деятельности и снятие психического напряжения. Обычно это состояние 
уверенности, решительности, бодрости, спокойствия. Закрепление ресурсного состояния 
осуществляется за счет “якорения”, то есть создания ассоциативной связи между состоянием 
личности и образами, звуками, чувствами в момент переживания этого состояния. 

Идентичность – сложный феномен, сложная психическая реальность, включающая различные 
уровни сознания, индивидуальные и коллективные основания. Человек становится “вполне 
человеком”, когда осознает свою идентичность. Идентичность есть психический компонент 
самосознания, формирующийся и существующий в мире человека. Мы знаем, кто мы, осознаем 
свою идентичность в мире людей, профессий и пр. 

Психологическое понимание структуры, генезиса и условий становления профессиональной 
самоидентичности имеет теоретическое и практическое значение в плане личностного роста, 
самопознания и духовности, в становлении профессионализма и в плане реализации 
профессиональной подготовки будущих педагогов. 
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ПОЭТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
И.П.Аносов, С.В.Кулешов, М.В.Элькин 

В сообщении на примере творческой и личной судьбы конкретного человека предпринята попытка 
рассмотреть поэтико-антропологический аспект бытия. 

In the article on an example of creative and personal destiny of the concrete man the attempt to consider 
poetical and anthropological aspects of life is undertaken. 
 
Антропология, в первую очередь антропология социальная и культурная, как наука, изучающая 

человека, всё более раздвигает горизонты своего исследовательского поиска и, соответственно, 
круг источников, дающих новые смыслы. В частности, в таких научных направлениях, активно 
развивающихся в последнее время не только на Западе, но и в независимых государствах, 
образовавшихся на пространстве бывшего СССР, как социальная история, социальная и культурная 
антропология, философская антропология и др., поэзия и литература выступают в качестве важной 
социокультурной составляющей общей познавательной парадигмы. Не случайно в типологии 
антропологических дисциплин стала встречаться и “поэтическая антропология”. Это связано с тем, 
что поэзия, рассматривая человека в таких его базовых измерениях, как проблемы любви, смерти, 
смысла бытия, веры, отношения к людям, природе, через свою семантику и мировосприятие 
помогает глубже осмыслить антропологическую метасистему. Характерно, что известный физик, 
математик и одновременно выдающийся культуролог академик Б.В.Раушенбах в дневниках, 
написанных незадолго до смерти, пришел к выводу: “Мы ещё не создали науку, в совокупности 
изучающую человека, его жизнь и связь с природой. Вот почему в понимании мира ученые часто 
отставали от поэтов [1.3]”. 

Учитывая региональный аспект антропологического подхода, который в данном случае 
соотносится с понятием “малая Родина”, авторы, для конкретизации поставленной проблемы, 
представляют выдержки из поэтического творчества Б.Н.Кочерги. И здесь, на наш взгляд, 
присутствует антропологический ракурс, поскольку, изучая человека “типического”, мы никак не 
должны уходить от изучения конкретных личностей. 

Доктор исторических наук, профессор Борис Николаевич Кочерга (ныне проживающий в Нью-
Йорке) персонифицирует своеобразный и удивительный край – Мелитопольщину. Он вобрал в себя 
национальные, культурные черты жителя этого края (любовь к природе, философские воззрения 
многих народов, связавших свою судьбу с Мелитополем). За два последних столетия Северное 
Приазовье оказалось на пересечении судеб различных народов, культур, политических, 
социальных, экономических отношений. Это обусловило формирование своеобразной 
антропологической среды и менталитета жителей региона. Недооценка национальных традиций в 
бывшем Советском Союзе значительно ослабила связь поколений, привела к утрате многих 
социокультурных черт, присущих представителям данной территории. И лишь у немногих жителей 
города не только сохранились исторические и культурные ценности прошлого, но в реалиях 
сегодняшней жизни они получили дальнейшее развитие.  

Сын врачей, Борис Николаевич в школьные годы учился у талантливых педагогов-гуманистов 
60-х годов: Уманской М.Г., Есипенко О.Я., Яновер С.А., и других. Именно в эти годы он начал 
писать стихи, участвовал в театральных постановках, был участником команды КВН, автором 
рукописных журналов и т.д. Студенческие годы Борис Николаевич провёл в Симферопольском 
государственном педагогическом институте (сейчас Таврический национальный университет). 
Неизгладимое впечатление на него произвела природа и история этого уникального края, и 
особенно творческая среда, в которую он попал.  

Особую роль в жизни Бориса Николаевича сыграла его многолетняя работа в Мелитопольском 
государственном педагогическом институте (ныне Мелитопольский государственный 
педагогический университет), где он прошел путь от ассистента до проректора. Мелитопольский 
педагогический институт всегда отличался фундаментальной подготовкой студентов. Выпускники 
МГПИ занимали достойное место в педагогической элите страны, достаточно назвать имена 
заместителя министра просвещения СССР Ф.Е.Штыкало, академика, Народного учителя СССР, 
профессора Гарвардского университета Н.П.Гузика и многих других. Это достигалось благодаря 
очень сильному кадровому составу преподавательского корпуса. Такие имена, как Б.А.Янковский, 
К.П.Филонов, А.В.Попков, А.А.Хижняк, М.Е.Миллер, Н.А.Алексеев и другие были известны всей 
стране. 
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Благодаря дружбе с видными биологами: доктором биологических наук, профессором 
В.И.Лысенко, доктором биологических наук Е.М.Писанцом, доцентами А.М.Волохом, Попенко, 
Борис Николаевич стал увлеченным знатоком охоты и рыбалки.  

Особый период в жизни Бориса Николаевича – это учёба в аспирантуре, докторантуре в Москве. 
Находясь в окружении интеллектуальной элиты России в рубежные 80 – 90-е годы, он был одним 
из тех, кто закладывал фундамент идей демократии и развенчивал тоталитарный режим. 

Приводя несколько стихотворных произведений из поэтического творчества Б.Н. Кочерги, мы 
хотим показать, что это является прекрасной иллюстрацией к проблеме поэтической антропологии. 

 
Уроки природы 
Таинство. 
Кто открыл полю чистому вены? 
Кто оставил преступные знаки? 
Опущусь на колени – 
это маки. 
 
В каждом таинстве – скрытая сила. 
Я открою её, просияв: 
здесь Весна первый раз полюбила 
на озимых своих простынях. 
 
Уроки творчества 
По зову, по тайне, по страсти 
я вёл свою душу, как мог … 
А может быть истинный мастер 
Тот, в ком подмастерье не смолк? 
 
Стихи я писать не умею – 
умеет тропинка в лесу. 
Внимаю. И благоговея 
помарки в тетрадь занесу. 
 
Уроки любви 
Дунет ветер. Опустится ветка. 
Листья редкие капли прольют. 
Сердце вздрогнет тоской безответной: 
я живу – потому что люблю. 
 
Даже вера когда на исходе,  
потому что устроено так: 
в человеке, искусстве, природе –  
без любви не ступить и на шаг. 
 
Даже в этой убогой осине, 
на которой замрут соловьи –  
роковая таится по силе, 
но сиротская доля любви. 
 
Уроки судьбы 
Родина – когда едут,  
годы прожив за границей, 
Не к славе и не к обеду – 
в Елабуге удавиться. 
 
Родина. Город. Окраина. 
Речка и лес поутру. 
Родина – это крайняя  
минута, когда я помру. 
 
 Прощание 
В непролазную эту распутицу 
у дождя беспросветный запой. 
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Попрощайся и выйди на улицу. 
И у родины молча постой. 
 
Что ты ищешь, судьба безрассудная? 
Ни напутствий, ни дружеских лиц. 
Только стая курлычет попутная 
покидающих родину птиц. 
 
На прощанье обрежу свой сад 
без надежды на новую встречу. 
И наплывы пойдут невпопад 
междометий, глаголов, наречий. 
 
Ни вражда погнала, ни нужда – 
видно с миром и я изменился. 
Мне чужая земля не нужна. 
Я хотел умереть, где родился. 
 
Не весёлый достался удел. 
Даст Господь, может всё обойдется. 
Мало ли, что в жизни хотел? 
Принимаю и то, что придется. 
 
По живому обрежу побег, 
сохраняя плодовые почки 
так, чтоб ягод хватило на всех  
и немного осталось для дочки. 
 
Время резко отбросит назад 
бывшей родины скорбные тени. 
Виноват или не виноват – 
опущусь перед ней на колени. 
 
Ухожу потому, что мне некуда деться. 
И попробуй теперь от всего откажись 
что имеет название: юность и детство, 
да и город, в котором прошла моя жизнь. 
 
Оставляю не много, но всё, что имею – 
что за годы скопил, подбирая слова 
на родном языке. Нациофарисею 
оставляю все то, что доскажет молва. 
 
Струнами проводов мне исполнится скерцо. 
На прощанье. На срок. Навсегда. Ну и пусть. 
Я вернусь. Я вернусь в вашу память и сердце. 
И в базальтовый памятник. Если вернусь.[2] 
 
1. Аносов И.П., Дубровский Д.И., Кулешов С.В. Человек в антропологическом измерении. 2002. – С. 3.  
2. Кочерга Б.Н. Уроки. Книга стихов. – Симферополь. 1997. – С. 21,41,78,123,180-182. 
 

ДИАЛОГ С ИСКУССТВОМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМОВОСПИТАНИИ СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА 

С.А.Феруз, И.А.Феруз 
Сегодня, на рубеже веков, особое звучание приобрели проблемы человеческого бытия,  духа и 
попытки их разрешения в русле гуманитарного познания. Включаясь в диалогическое 
взаимодействие в пространстве музыкального искусства, студент-музыкант существенно 
расширяет границы самопознания и профессионального самовоспитания.  
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Today, on a boundary of centuries, the special sounding was by problems of human life, spirit and attempt of 
their sanction in a channel of humanitarian knowledge. Being included in dialogical interaction in space of 
musical art, the student – musician essentially expands borders of self-knowledge and professional self-
education. 
 
Обострение противоречий в сфере человеческого бытия и духа, резкое столкновение 

взглядов, идей, позиций, что является характерной чертой для периодов смены веков, позволяет 
в ином свете увидеть традиционное, осознать продуктивность нового и с неизбежностью ведет 
к смене ценностных ориентаций, к обновлению мировоззренческих представлений. Едва ли 
нынешнее время может претендовать на исключительность и рассчитывать на признание его 
бесконфликтным, непротиворечивым. Сегодня повсеместно прослеживаются все те же 
процессы. И именно они предвещают ожидаемое обновление, они обеспечивают необходимую 
основу нарождающейся философско-культурологической и психолого-педагогической 
концепции осмысления Человека, его бытия в непрерывно меняющемся мире.  

Сегодня, на рубеже веков, как никогда актуально звучит высказывание Пьера Тейяра де 
Шардена: “Человек как “предмет познания” – это ключ ко всей науке о природе”. И как 
существенный противовес традиционному технократическому исследовательскому подходу 
воспринимается мысль ученого о том, что “чем больше мы делаем усилий, чтобы уйти от 
человека в наших теориях, тем больше суживаются круги, описываемые нами вокруг него, как 
будто мы втянуты в его круговорот. Расшифровать человека – значит, в сущности, попытаться 
узнать, как образовался мир и как он должен продолжать образовываться” [9, с.276]. 

Однако привлекательность приведенной мысли заключается не только в ее гуманистической 
направленности, что, бесспорно, отвечает духу времени, но и в той проблеме познания 
(расшифровки), которую она затрагивает. Нельзя не считаться с фактом того, что в русле 
естественнонаучного познания пока еще не удавалось понять человека в его целостности. 
“Объективный анализ фрагментов человеческого мира и самого человека – необходимый 
уровень познания,- отмечает Л.И.Новикова,- но когда этому уровню придается универсальное 
значение, мир человека безнадежно обесценивается” [5, с.98]. Вне поля зрения оказывается 
целая область познания, а это “процессы, инициированные человеческим духом, мир 
человеческой культуры, в которую погружен и познающий субъект” [5, с.98]. Она является 
предметом уже иного познания, познания гуманитарного, методологию которого активно 
разрабатывал М.М.Бахтин. И если естественнонаучному познанию соответствует объяснение, 
то гуманитарному – понимание. “При объяснении – только одно сознание, один субъект,- 
указывает М.М.Бахтин,- при понимании – два сознания. К объекту не может быть 
диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов (кроме 
формально-риторического). Понимание всегда в какой-то мере диалогично” [2, с.289-290]. 

Уже это обстоятельство способно обеспечить выбор диалогического понимания в качестве 
основного метода гуманитарного познания, хотя, несомненно, имеют место и другие весомые 
аргументы. Существенным в них является то, что диалогическое соответствует самой жизни, 
выступает как непременное условие человеческого существования и в то же время как его 
непосредственный продукт. “Жить,- утверждает М.М.Бахтин, – значит участвовать в диалоге: 
вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и 
всей своей жизнью: глазами, губами, руками, душой, всем телом, поступками” [2, с.318]. 

Следует признать, что диалогичность (как и  в реальной жизни) присутствует и в той модели 
жизни (модели мира), которую воссоздает искусство. В отличие от точных наук искусство 
сохраняет диалог и, тем самым, открывает диалогическому пониманию путь к познанию 
(расшифровке) человека, путь, который в полной мере отражает социальную сущность 
человеческой личности, характер субъективно-значимых отношений человека к окружающему 
и к себе самому. И, как подтверждение  перспективности этого пути, как свидетельство 
приоритетности гуманитарного познания, можно было бы расценивать выводы видных 
философов и культурологов современности о том, что в “…конце XX века на передний план 
выходят такие формы понимания мира и людей, которые аналогичны формам художественного 
освоения бытия” [3, с.271]. 

Примечательно то, что, открывая путь к познанию, искусство вместе с тем открывает доступ 
к ценностям человечества, к обобщенному, концентрированному человеческому опыту. И этот 
опыт, будучи аккумулирован в творениях человеческого духа, предстает как исторический и 
национальный, близкий и удаленный во времени и пространстве (эпохально и географически). 
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Предстает он, к тому же, опредмеченным в той системе знаков, которая присуща и которой 
оперирует искусство, каждый из его видов.  

Музыкальное искусство, понятно, располагает собственной системой, своими исторически и 
национально обусловленными кодом и условностями, и как “искусство интонируемого смысла” 
(Б.Асафьев) фиксирует человеческий опыт в соответствии с нормами своего языка. Каждая 
музыкальная интонация, каждый оборот из интонационного словаря эпохи, нации несет 
чуткому уху, пытливому уму огромную, сжатую во времени информацию. Значение такой 
интонации для человека можно было бы, и не без оснований, сравнить со значением слова. А 
уже его значение трудно переоценить, в чем убеждает высказывание К.Д.Ушинского: “Не 
условным звукам только учится ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу 
из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни 
один естествоиспытатель; оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, 
среди которого он живет, с его историей и его стремлениями, как не мог бы познакомить ни 
один историк; оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести 
ни один эстетик – оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения, 
которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ” [10, с.148]. 

   Такое сравнение, несмотря на всю его условность, тем не менее, дает представление и о 
значении музыкального искусства. Но важно здесь и то, что, наряду с представлением, 
указанное сравнение обозначает контуры той миссии музыкального искусства, которую оно 
призвано осуществлять. А осуществляя ее, музыкальное искусство органично вплетается в 
жизнь человека, становясь ее частью. Только часть эта не всегда и не у всех оказывается 
одинаковой. И если у кого-то она и выглядит незначительной, то в жизни студента-музыканта, 
избравшего музыкальное искусство сферой своих профессиональных интересов, предстает как 
существенная, а то и как определяющая. 

Это вполне закономерно. Иного допускать не следовало бы уже потому, что в период 
обучения в вузе вся жизнь студента обусловлена содержанием его образования и спецификой 
педагогического процесса, которые самым непосредственным образом ориентированы на 
музыкальное искусство. К тому же ими определено и то положение студента, в котором он 
вынужден большую часть времени посвящать музыкальному искусству, насыщая им всю свою 
деятельность (учебную и внеучебную). 

Пребывая в этом своем положении, будущий учитель-музыкант оказывается втянутым в 
информационное поле, в котором центром притяжения является музыкальное искусство. В 
таких условиях не только деятельность, но и мысли, и ожидания студента, так или иначе, 
связываются с музыкой. С нею же связываются и его надежды на профессиональный рост, 
развитие профессиональных способностей, реализацию творческого педагогического и 
музыкально-исполнительского потенциала. И не удивительно, что музыкальное искусство 
становится для студента причиной его переживаний, причиной успехов и неудач. Оно же 
выступает и предметом обсуждения в его общении с преподавателями и сверстниками, с 
близкими и самим собой, поводом к размышлениям о себе. 

Благодаря музыкальному искусству молодой человек вовлекается во взаимодействие с 
мыслями, суждениями, оценками множества известных и неизвестных ему лиц и в этой 
полифонии голосов он получает реальную возможность услышать себя, свой голос, свои 
мысли. Однажды воспользовавшись ею, осознав услышанное, сопоставив его с чужими 
высказываниями, а затем оценив, он включается в процесс самопознания, профессионального 
самовоспитания. Включившись же в него, он обретает черты субъекта своего воспитания. С 
этого момента уже во многом от него самого будет зависеть продуктивность процесса, а, 
следовательно, и реализация тех перспектив, которые этот процесс сулит развивающейся 
личности. Предпринимая шаги к своему профессиональному самовоспитанию, студент-
музыкант не может не понимать этого, как не может он не понимать и необходимости 
собственных волевых усилий, критического отношения к себе, откровенности в мыслях о себе, 
реальной, беспристрастной оценки своих нынешних возможностей. 

Но понимание всего перечисленного не приходит в одночасье и не возникает само по себе. 
Ему предшествуют глубокие размышления и, конечно же, целая вереница открытий: приятных, 
но чаще болезненных для самолюбия студента. Существенными среди них следовало бы 
считать те, что связаны с уяснением глубины имеющихся противоречий, а именно 
противоречий между уровнем личностных притязаний и уровнем возможности их 
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удовлетворения, между уровнем самооценки и уровнями ожидаемой и реальной оценки 
личности группой лиц, мнение которых принимается как значимое. 

В этой связи готовность молодого человека к действенным шагам в профессиональном 
самовоспитании можно было бы рассматривать в качестве свидетельства его своеобразного 
прозрения, самоосознания, свидетельства разрешения им проблемы, остроту которой 
обуславливают две противоположные тенденции: “…с одной стороны, стремление к 
устойчивости, к сохранению оправдавших себя связей и способов действия, с другой – 
необходимость их изменения под влиянием изменившихся задач, внешних и внутренних 
условий существования” [7, с.282]. 

Едва ли следовало бы ожидать, что импульс к такому прозрению, а значит, и к изменению 
представлений о себе будет исходить от самого студента, для которого стремление к 
сохранению состояния стабильности, самодостаточности куда более естественно, нежели 
инициация его утраты. Импульс рождается не по прихоти молодого человека, а при его 
непосредственном участии, в столкновении множества различных взглядов и точек зрения, в 
неформальном его общении с широким кругом лиц. Обнаруживает этот импульс, а после 
фокусирует его на личность студента вполне конкретное лицо, чьи суждения не вызывают у 
студента сомнений и чья роль по отношению к нему определяется как наставничество 
(духовное наставничество).  

Этим лицом мог бы быть и преподаватель вуза, и кто-либо из знакомых и близких студенту 
людей, мог бы быть и его старший товарищ. По сути, это не столь уж принципиально. Значение 
имеет то, что лицо это обеспечивает перевод внешних педагогических требований к студенту в 
плоскость требований, предъявляемых им к себе самому. И надо полагать, что вследствие его 
усилий, его влияния у будущего учителя-музыканта формируются устойчивые целевые 
установки к самовоспитанию, осуществляется осознанный выбор идеала. 

Правда, нельзя здесь недооценивать и иного влияния, а именно влияния автора 
музыкальных произведений, с мыслями которого студент постоянно соприкасается. В 
отсутствии реального наставника, его роль потенциально переходит к автору (композитору). И 
уже от него будет зависеть, сохранятся ли установки и идеалы в том виде, в каком они 
оформились первоначально или же они будут уточнены, а то и вовсе заменены. 

Принимая это положение, нельзя не принять и то, что сохранение или замена целевых 
установок и идеалов, их содержательного наполнения имеет принципиальное значение только 
для субъекта самовоспитания, т.е. для самого студента. Для процесса же самовоспитания, его 
функционирования эти моменты не являются существенными. Важнее здесь другое – 
насколько оформились установки и идеалы в сознании студента, и в какой степени они 
устойчивы и осознаны, потому как это во многом определяет основные характеристики 
процесса, такие как: целенаправленность, осознанность, устойчивость. Хотя они не являются 
единственными и исчерпывающими. 

Будучи осуществляем на основе пути, который открывает искусство (музыкальное 
искусство), процесс профессионального самовоспитания может быть охарактеризован и как 
разомкнутый, взаимоподчиненный, вариативный, свободный от жесткой регламентации. И это 
не лишено оснований, если учесть его взаимосвязь с процессом профессионального 
воспитания, в единстве с которым он представляет целостный процесс формирования личности 
учителя-музыканта. Учесть необходимо и производимую им актуализацию огромного спектра 
социально-значимых отношений и оценок человеком себя самого и явлений своего бытия. 
Запечатленный в произведениях музыкального искусства, этот спектр отношений и оценок в их 
связях, культурно-исторических контекстах используется в целях воспитания в полном объеме, 
без каких-либо усечений и ограничений. В силу таких обретенных очертаний процесс 
профессионального самовоспитания делает реальным движение студента по пути расширения 
его кругозора опытом отношений и оценок, по пути его духовного взрастания. 

 Но чтобы устранить возможные неясности относительно способов, которыми достигается 
это движение, необходимо обратить внимание на то, что названный процесс обеспечивает 
вовлечение познающего себя субъекта в диалогически наполненное пространство 
музыкального искусства. Вместе с тем он обеспечивает и его вхождение в контакты с 
различными субъектами бесконечного и незавершенного во времени и пространстве диалога – 
авторами музыкальных произведений. И в этом диалоге, который в данном случае является 
диалогом интонационным, студент-музыкант заявляет о себе как о самоценном и уникальном 
по своим индивидуальным качествам равноценным партнером, готовым “вопрошать и 
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ответствовать”. В то же время он, как и автор, выступает в диалоге выразителем 
индивидуального опыта и культурно-национальных традиций, представителем конкретной 
эпохи и культуры. 

Но что примечательно, диалог не ограничивается стандартным набором участников: автор и 
студент. Количество лиц, которые одновременно вовлечены в диалогический обмен мыслями, 
может быть различным, варьируясь в соответствии с конкретной ситуацией общения. “За 
спиной автора,- отмечает Л.И.Новикова, ссылаясь при этом  на М.М.Бахтина,- стоит длинный, 
уходящий в бесконечность ряд его предшественников. Они присутствуют в высказывании 
автора в виде “своего-чужого” слова, цитаты, мотива и т.п. В свою очередь, другой, к которому 
обращено сообщение, выступает в маске незнакомца как “человек в человеке”, представитель 
всех других для “я” [5, с.101]. 

Открываясь таким образом, диалог выглядит несколько необычно, с чертами, более 
характерными для полилога, чем для диалога. И в этом своем новом виде он имеет ряд 
преимуществ, которыми не может не воспользоваться будущий учитель-музыкант. 
Преимущества эти дают ему возможность проследить интересующую его музыкальную мысль 
от момента зарождения до оформления во всех ее нюансах. В то же время они позволяют 
участвовать в обмене мыслями, находясь в различных позициях общения. 

Позиций же этих несколько. И если одна из них, а именно позиция “второго” субъекта 
диалога достаточно стандартна, традиционна, а потому и не нуждается в рассмотрении, то уже 
другая – позиция субъекта, ведущего диалог (микродиалог) с самим собой, заслуживает 
внимания. “Внутренний микродиалог,- по определению В.С.Библера,- есть необходимая 
составляющая диалогического замысла культуры” [3, с.296]. Осуществляя его, студент-
музыкант воспринимает явления человеческого бытия с двух различных точек зрения, что и 
определяет несхожесть, а то и противоположность его суждений. Будучи спроецированы на 
себя, эти суждения стимулируют его к самоанализу, самооценке, а значит и к самопознанию. 

Небезынтересна и последняя из позиций субъекта диалогического взаимодействия, которая 
известна как позиция “исследователя” или как позиция “вненаходимости”. Она ставит его, как 
утверждает М.М.Бахтин, в положение “третьего”, верховного судьи, обладающего высшими 
нравственно-познавательными принципами, которые позволяют не только понять, но и вынести 
свой приговор действительности [1, с.72]. 

Разумеется, что все названные позиции сами по себе достаточно перспективны, но 
перспективы каждой тускнеют в сравнении с перспективами, которые открывает их сочетание. 
И, тем не менее, их одновременное применение в диалогическом общении может оказаться 
нецелесообразным и даже обременительным для студента. Избежать этого позволяет 
понимание того, что выбор позиций (различных их сочетаний) определяется текстом 
музыкальных произведений, который является “формой заявления о себе”, связующим звеном в 
диалоге автора со студентом. Ориентированный на воссоздающие творческие способности 
воспринимающего, музыкальный текст принимает форму открытого, незавершенного. Но если 
при этом учесть и его (как, впрочем, любого другого текста) двухполюсность, где с одной 
стороны – общепонятная “система знаков, которая позволяет идентифицировать его значение”, 
а с другой – “индивидуальное, неповторимое высказывание, ради которого он и создается” [5, 
с.102], то становится ясно, каким разнообразным может быть движение к нахождению и 
пониманию смыслов авторского высказывания. 

В русле этого движения студент-музыкант может предпринять шаги по направлению к 
первому из полюсов текста – “его понятности, обеспечиваемой общностью языка культуры, 
исторической памятью жанра, стиля самого текста” [5, с.103]. Но может предпринять их и по 
направлению ко второму – “к неповторимому смыслу текста” [5, с.103], что потребует от него 
опоры на “внутреннюю логику смыслового ядра высказывания” и на собственные 
представления об авторской музыкально-интонационной системе, осуществления “непо-
средственной коммуникации” и “постоянного выхода за пределы текста в контекст” [5, с.102]. 

В своем стремлении к пониманию смысла (смыслов) молодой человек не может не 
задействовать личный опыт, а также ставший известным ему опыт групповой (коллективный) и 
исторический (эпохальный). Но даже этого очень часто бывает недостаточно, поскольку в 
тексте высказывания ему противостоит не только личность автора, ее кругозор, но и тот 
культурно-исторический контекст, в котором они оказываются представлены. И потому для 
понимания смысла сообщения студенту необходимо еще и уяснить суть взглядов, 
представлений, идеалов автора и обратиться к их культурно-историческому контексту. А, 
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приближаясь к этому пониманию как вчувствованию “в духовный мир другого человека, 
процесс сопереживания его чувствам и мыслям” [4, с.424], он постоянно вопрошает к автору, 
надеясь получить исчерпывающие ответы, смещает доминанту во взаимоотношениях с ним на 
его высказывание, многократно интонирует, истолковывает сам текст. 

Благодаря таким действиям, студент-музыкант осуществляет “акты” непосредственного 
понимания, которые, кстати сказать, в живом понимании слиты воедино. Суть их, по 
определению М.М.Бахтина, сводится к следующему: “1) восприятие текста; 2) узнавание и 
понимание его общего значения в данном языке; 3) понимание его значения в контексте данной 
культуры; 4) активное диалогическое понимание (спор-согласие) его смысла, совпадающее с 
его формированием” [5, с.104]. В своей целостности, нерасчлененности они предстают как 
“поступательный процесс, на каждом этапе которого достигается определенный уровень 
понимания (первого порядка – ограниченное, второго порядка – более глубокое, третьего и 
т.д.)”[4, с.431]. 

Но что примечательно, студент-музыкант – реципиент, субъект диалога “получает от текста 
лишь столько, сколько в силу своей культурной подготовленности способен дать этому тексту 
смысла” [4, с.160]. И в своем движении к смыслу высказывания он “может остановиться в 
любой момент, достигнув устраивающей его идентификации. Но при этом за его спиной 
остается целая цепь неразгаданных, точнее, неосознанных смыслов” [5, с.103]. Но, 
остановившись, прервав процесс понимания, он, тем не менее, никогда не может его завершить. 
И это обеспечивает его движению к пониманию смыслов бесконечность во времени, а ему 
самому, как субъекту общения с искусством, возможность “пережить многие чужие жизни как 
свою и обогатиться опытом других людей, присвоить его, сделать его фактом своей жизни, 
элементом своей биографии” [4, с.130]. 

Однако далеко не всегда диалог с автором в пространстве музыкального искусства бывает 
для студента-музыканта настолько результативным. И причины этому следует искать не в 
диалоге как таковом, а в личности студента, точнее, в его готовности вести этот диалог. 
Педагогическая практика повсеместно подтверждает подобный вывод, предлагая множество 
примеров, когда именно студент, ввиду формального отношения к музыкальному 
произведению, непонимания программы художественного переживания, ценностных 
ориентаций и смысла его текста, равнодушия к личности автора, к его мыслям и чувствам, 
лишает диалог содержательности, глубины, а то и вовсе прерывает его, так и не начав.  

Но чтобы уйти от подобной ситуации в будущем, чтобы придать диалогическому 
взаимодействию необходимую полноценность, а профессиональному самообразованию 
должную продуктивность, следовало бы обеспечить выполнение ряда важных моментов. К 
числу этих моментов можно было бы отнести выполнение студентом следующих условий 
вхождения в диалогическое взаимодействие с автором музыкальных произведений: усвоение 
общепринятой музыкальной языковой системы и характерных музыкально-речевых жанров; 
наличие достаточного для музыкально-речевого взаимодействия кругозора; сформированность 
устойчивого интереса к личности автора, его мыслям и чувствам; проявление познавательной 
активности по отношению к тексту авторского высказывания; готовность к децентрации 
собственной позиции в общении, к принятию установки на автора; ориентация на нахождение и 
понимание смыслов текста в различных позициях диалогического взаимодействия (“второго” 
субъекта, “микродиалога”, “вненаходимости”); расположенность к сопереживанию и 
пониманию смыслов высказывания как личностно-значимых; наличие опыта обращения к 
культурно-историческому контексту. 

Однако диалогическое взаимодействие, осуществляемое в пространстве музыкального 
искусства, ввиду наставнической роли автора, приближается к педагогическому 
взаимодействию, педагогическому диалогу, а значит, вынуждено соответствовать их 
критериям. Это обстоятельство позволяет причислить к указанным уже моментам и 
необходимость обеспечения такого соответствия. Что же касается критериев, то они, получив 
достаточное освещение в педагогике, предлагаются в данном случае в несколько 
адаптированном виде: признание равенства личностных позиций, открытость и доверие 
партнеров; доминанта на собеседнике и взаимовлияние взглядов; модальность высказывания и 
персонификация сообщения; полифония взаимодействия и оказание автором (наставником) 
развивающей помощи; многоплановость позиции студента в общении [8.]. 

 Выступая в роли исполнителя-интерпретатора музыкальных произведений, студент в то же 
время предстает и в качестве соавтора. Поэтому в процессе его сотворческой (воссоздающей, 
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формирующей) деятельности необходимо (как существенный момент) обеспечить принятие и 
усвоение им глобальных и частных установок, перечень которых предлагает З.Н.Новлянская: 

“1) во-первых, глобальную установку на автора и его замысел, т.е. готовность 
контактировать с другим сознанием через текст, на открытие в любом художественном 
произведении мыслей и чувств его создателя. Отношение автора к тому, что он “являет” через 
это художественное произведение;   

2) во-вторых, целый ряд более частных установок, через которые и реализуется целостная и 
главная установка на автора, таких как: а) установка на восприятие эмоционального тона 
(пафоса) произведения, т.е. готовность улавливать прежде всего главное “настроение”, 
эмоциональный заряд, скрытый в произведении; б) установка на закон художественной формы, 
т.е. готовность воспринимать художественное произведение как специально организованное 
многоуровневое целое (начиная с уровня родо-жанровой принадлежности до уровня 
“материальных” языковых средств, вплоть до звука и ритма); в) установка на поиск “авторских 
вех”, по которым воссоздается художественный образ, т.е. готовность к организованному 
“дисциплинированному” сотворчеству, что удерживает от …произвола “втискивать” в текст то, 
чего в нем нет, и позволяя создавать образы в основном, главном совпадающие с авторскими 
(хотя полного подобия, совпадения …образов быть не может); г) установка на заполнение 
лакун, “зияний”, которые оставляет автор в своем тексте и в своей модели мира, т.е. готовность 
силой своего воображения “достроить” художественное целое по его очертаниям, готовность к 
тому, что в тексте не должно быть сказано “все”. 

3) “…установка на культурно-исторический контекст, в котором появилось и существует то 
или иное произведение” [6, с.68-69]. 

Кроме того, в качестве важного момента следовало бы рассматривать и необходимость 
овладения студентом инструментами, техникой, операциями истолкования художественного 
текста, которые “могут быть извлечены из опыта герменевтики и представлены в обобщенном 
виде: 1) Включение “третьего элемента” в процесс понимания: первый элемент – “я”…; второй 
элемент – авторский текст; третий элемент, посредством которого осуществляется понимание, 
в разных школах интерпретации различен – социальная действительность, породившая текст…, 
аналогичные художественные тексты…, другие факторы культуры…,  личность автора… и т. 
д…. 2) “Вживание”, сопереживающее проникновение в художественную логику текста, 
“вчувствование в текст”. 3) Постижение художественного протекает в форме идентификации 
(реципиент сопоставляет художественные образы со своей личностью и своим жизненно-
эстетическим опытом)… 4) “Примеривание” героев произведения на свою личность, “перенос”, 
сопоставление с собой, понимание других через себя, через свое “я”… 5) Чтение как 
превращение себя в других, перевоплощение в персонажей произведения. 6) Использование 
гипотетико-дедуктивного метода. 7) Преодоление герменевтического круга также предполагает 
определенные приемы и операции. Для понимания важно уметь расшифровать не только 
каждую семиотическую единицу текста…, но и знать грамматические принципы их 
сопряжения, знать контекст всей фразы, воспринимая ее в контексте всей речи, а последнюю – 
в общем контексте культуры. Только в рамках целого раскрывается значение каждого 
смыслообразующего элемента речи. 8) Расширение духовного горизонта реципиента, 
расширение контекста (действительность, культура, личный опыт), в котором воспринимается 
художественное произведение… 9) Воображение – один из необходимых элементов 
методологии герменевтики, использующий личный опыт субъекта” [4, с.439-441].   
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ СРЕДЫ 
А.И.Божков, Л.Г.Вельчева 

Представлены результаты изучения цитогенетической активности некоторых современных 
загрязнителей среды: красителя пищевого красного, лекарственного препарата “сенадексин” и 
удобрения “биомикс” на тест-системе “растение”. Установлена мутагенная активность на 
семенах кукурузы красителя пищевого красного (0,1 и 0,5 %) и лекарственного препарата 
“сенадексин” (0,1 и 0,5 %). 

The article presents the results of the study of cytogenec activity of some modern polluters of the environment 
such as food red dye, ‘senadecsin’ medicine, ‘biomix’ fertilizer on the test – system “plant”. On the seeds of 
the corn mutagene activity of both food red dye and senadecsin is 0,1 and 0,5%. 
 
Как утверждал Л.Н.Гумилев, социальные закономерности развития человечества не 

отменяют действия закономерностей биологических, в частности мутаций, которые 
необходимо исследовать, дабы избежать теоретической односторонности и практического 
вреда, наносимого человечеством самим себе при игнорировании нашей подчиненности не 
только социальным, но и биологическим закономерностям развития [3]. 

Развитие цивилизации при всём его прогрессивном значении связано и с рядом 
отрицательных явлений, в частности, с загрязнением биосферы. Среди загрязнителей 
среды имеются мутагены в виде химических соединений, ионизирующих излучений и т. д. 
В целом к настоящему времени в окружающую среду введено от 3,5 до 4,3 млн. 
искусственно синтезированных химических соединений, из которых 63 тыс. находятся в 
постоянном пользовании [2]. Многие из них обладают мутагенной активностью: двуокись 
серы, бисульфаты, окись азота, азотистая кислота, полициклические ароматические 
углеводороды, галогенизированные углеводороды, формальдегиды, дериваты свинца и 
ртути, которые используются как растворители, дезинфицирующие вещества, 
аэрозольные виды топлива, обезжиривающие агенты, синтетические пищевые красители и 
наполнители и т.д.  

Согласно литературным данным [4], увеличение мутагенов среды до уровня, 
способного у человека удвоить частоту возникновения мутаций, приводит к 
катастрофическим последствиям. Отсюда следует необходимость мониторинга за 
частотой возникновения мутаций у человека, который призван установить, в какой мере 
увеличивается мутационный груз под воздействием региональных и глобальных 
мутагенов среды.  

 Отсутствие методов, которые можно бы было практически использовать для оценки 
суммарного уровня мутирования в популяциях человека, в связи с трудностями прямого 
мониторинга, ведет к необходимости комплексной оценки ситуации на основе 
существующих тест-систем [1].  

Нами в эксперименте использовалась тест-система “растение” для изучения 
цитогенетического эффекта от воздействия новых химических препаратов, используемых 
в сельском хозяйстве, быту, медицине. Она не обладает какими-то существенными 
преимуществами по сравнению с другими тест-системами [5], однако, на наш взгляд, её 
использование наиболее удобно и практично при постановке эксперимента в условиях 
учебного заведения.  

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что краситель пищевой красный в 
концентрации 0,1 % угнетает лабораторную всхожесть семян по сравнению с контролем. 
Если в контроле всхожесть составила 98 %, то обработка семян 0,1 % раствором 
красителя пищевого красного снизила всхожесть семян до 85 %, что на 13 % ниже 
контроля. Еще большее угнетение лабораторной всхожести семян наблюдается при их 
обработке 0,5 % раствором красителя пищевого красного. Всхожесть этих семян 
составила всего 75 %, что на 23 % ниже контроля. 

Угнетение всхожести семян кукурузы наблюдалось и при обработке семян 
лекарственным препаратом “сенадексин”. Обработка семян 0,1 % раствором сенадексина 
уменьшила лабораторную всхожесть семян до 80 %, что на 18 % ниже контроля. Особое 
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угнетение всхожести семян отмечается после обработки их 0,5 % раствором сенадексина. В 
данном случае всхожесть семян составила всего 65 %, что на 33 % ниже контроля. 

 
Таблица 1 

Влияние обработки семян кукурузы химическими препаратами на лабораторную 
всхожесть семян 

Фактор Концентра-
ция (%) 

Количество 
обработанных 

семян 

Количество 
проросших 
семян 

Всхожесть 
(%) 

Отклонение 
от контроля 

(%) 
контроль - 100 98 98 - 
краситель  
пищевой красный 

0,1 100 85 85 -13 

краситель  
пищевой красный 

0,5 100 75 75 -23 

лекарствен. препарат 
“сенадексин” 

0,1 100 80 80 -18 

лекарствен. препарат 
“сенадексин” 

0,5 100 65 65 -33 

удобрение “биомикс” 0,1 100 97 97 -1 
удобрение “биомикс” 0,5 100 99 99 +1 

 
Обработка семян удобрением “биомикс” (0,1 %, 0,5 %) существенно не сказывается на 

их лабораторной всхожести. Биомикс в концентрации 0,5 % даже приводит к 
незначительной стимуляции всхожести относительно контроля. Однако различия 
всхожести в случае обработки биомиксом в концентрации 0,1 % и 0,5 % не существенны.  

 
Таблица 2 

Влияние обработки семян на длину первичного корешка проростков кукурузы 

Фактор Концентрация 
(%) 

Средняя длина 
первичного корешка 

(мм) 

Отклонение 
от контроля 

контроль - 4,2 - 
краситель пищевой красный 0,1 2,9 -1,3 
краситель пищевой красный 0,5 1,9 -2,3 
лекарст. препарат “сенадексин” 0,1 2,6 -1,6 
лекарст. препарат “сенадексин” 0,5 1,3 -2,9 
удобрение “биомикс” 0,1 4,0 -0,2 
удобрение “биомикс” 0,5 4,3 +0,1 

 
Анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что и краситель пищевой красный, и 

лекарственный препарат сенадексин угнетают рост первичного корешка. Длина 
первичного корешка у семян, обработанных 0,1 % раствором красителя пищевого 
красного, составила 2,9 мм, что на 1,3 мм меньше контроля. Еще меньшую длину имели 
первичные корешки кукурузы, обработанные 0,5 % раствором красителя пищевого 
красного. Величина этого показателя составляет 1,9 мм, что на 2,3 мм меньше контроля. 

Более сильное угнетение вызывает лекарственный препарат сенадексин. Если длина 
первичных корешков контроля равна 4,2 мм, то длина корешков семян кукурузы, 
обработанных 0,1 % раствором сенадексина равна 2,6 мм, что на 1,6 мм меньше контроля. 
Очень сильное угнетение роста отмечено в результате обработки 0,5 % раствором 
сенадексина. Длина первичных корешков в этом варианте составила 1,3 мм, что на 2,9 мм 
короче контроля. Обработка удобрением биомикс в концентрации 0,1 % приводит к очень 
незначительному уменьшению длины первичного корешка. Отклонение от контроля 
составляет –0,2. Биомикс в концентрации 0,5 % приводит даже к увеличению длины 
первичного корешка относительно контроля (+0,1), однако разница несущественная. 
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Таблица 3 
Митотическая активность меристематических клеток первичных корешков 

кукурузы 
Количество 

Фактор Концентрация 
(%) просмотр. 

корешков 
просмотр. 
клеток 

клеток в 
митозе 

митотический 
индекс (‰) 

контроль  5 5023 453 90,18 
краситель  
пищевой красный 

0,1 5 5253 442 84,14 

краситель  
пищевой красный 

0,5 5 5001 383 76,58 

лекарствен. препарат 
“сенадексин” 

0,1 5 5111 423 82,76 

лекарствен. препарат 
“сенадексин” 

0,5 5 5003 301 60,16 

удобрение “биомикс” 0,1 5 5041 454 90,06 
удобрение “биомикс” 0,5 5 5067 457 90,19 

Анализ таблицы 3, отражающей митотическую активность клеток первичных корешков 
кукурузы в различных вариантах, убеждает, что наибольшая митотическая активность в 
контроле: из 5023 просмотренных клеток были в митозе 453, что составляет 90,18 %. 
Значительно ниже митотическая активность клеток первичных корешков кукурузы, 
обработанных 0,1 % раствором красителя пищевого красного, здесь митотический индекс 
равен 84,14 %. Ещё ниже митотический индекс у клеток первичных корешков кукурузы, 
обработанных 0,5 % раствором красителя пищевого красного (76,58 %). Лекарственный 
препарат сенадексин вызывает ещё большее снижение митотического индекса 
меристематических клеток корешков кукурузы. В вариантах, обработанных 0,1 % 
раствором сенадексина, митотический индекс составил 82,76 %. От отработки 0,5 % 
раствором сенадексина митотический индекс меристематических клеток снизился до 60,16 
%, при контроле 90,18 %. Обработка семян удобрением биомикс в концентрациях 0,1% и 0,5 % 
не приводит к существенному достоверному изменению митотической активности. 
Митотический индекс в этих вариантах обработки составляет соответственно 90,06 % и 90,19 
%, при контроле 90,18 %.  

Таблица 4 
Частота и спектр перестроек хромосом в семенах кукурузы под влиянием обработки 

Фактор 
Концен-
трация, 

% 

Просмотр. 
ана-, 

телофаз 

Ана-, 
телофазы с 
аберрация-

ми 

Аберрации 

    всего, % мосты фрагменты другие, % 
     хромо-

сомн., 
% 

хрома-
тидн., 

% 

одиноч-
ные,  
% 

двой-
ные, 
% 

 

Контроль - 4573 91 1,99 0,26 0,83 0,31 0,42 0,17
Краситель пищевой 
красный 0,1 4679 824 17,61 7,17 4,47 3,22 0,92 1,83

Краситель пищевой 
красный 0,5 4718 1039 22,02 8,62 7,72 2,34 1,1 2,24

Лекарственный 
препарат 
“сенадексин” 

0,1 4278 846 19,78 6,98 5,07 4,36 2,15 1,23

Лекарственный 
препарат 
“сенадексин” 

0,5 4018 1216 30,26 13,49 6,28 4,56 1,52 4,41

Удобрение 
“биомикс” 0,1 4179 84 2,01 0,74 0,27 0,36 0,22 0,42
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Удобрение 
“биомикс” 0,5 4322 85 1,97 0,69 0,28 0,31 0,36 0,33

Анализ таблицы 4 свидетельствует о том, что используемые препараты приводят к 
структурным мутациям (аберрации) хромосом. Если в контроле всего 1,9 %, т. е. 91 клетка из 
4573 просмотренных имела аберрации, то в результате обработки семян кукурузы 0,1 % 
раствором красителя пищевого красного, частота аберраций составила 17,61 %. К ещё более 
существенному увеличению частоты аберраций до 22,02 % привела обработка 0,5 % раствором 
красителя пищевого красного. Лекарственный препарат сенадексин в концентрации 0,1 % 
вызвал аберрации у 846 клеток из 4278 просмотренных, что составило 19,78 % от общего 
числа. Ещё больший процент аберраций дали клетки первичных корешков кукурузы, 
семена которой обрабатывались 0,5 % раствором сенадексина. Из 4018 просмотренных 
ана- и телофазных клеток 1216 имели аберрации хромосом, т. е. частота аберраций 
составила 30,26 %. Обработка семян удобрением биомикс в концентрации 0,1 % не привела к 
достоверному существенному изменению частоты аберраций хромосом (отклонение от 
контроля составило +0,2). Такая же тенденция прослеживается и от обработки семян 0,5 % 
раствором биомикса (отклонение от контроля равно –0,2). Что касается спектра аберраций, то 
под воздействием обработки красителем пищевым красным и лекарственным препаратом 
сенадексин меняется преобладающий тип аберраций. Если в контроле преобладали 
хроматидные мосты, то во всех вариантах обработки преобладают хромосомные мосты. Факт 
преобладания хромосомных мостов свидетельствует, очевидно, о нарушении механизма 
расхождения хроматид в анафазе митоза. 

Таким образом, использование тест-системы “растение” позволило проанализировать 
на мутагенную активность некоторые химические препараты, используемые в быту, 
медицине, сельском хозяйстве. Из трёх исследуемых препаратов установлена мутагенная 
активность на семенах кукурузы красителя пищевого красного в концентрациях 0,1 % и 
0,5 % и лекарственного препарата сенадексина 0,1 % и 0,5 %. Удобрение биомикс в 
испытанных концентрациях (0,1 % и 0,5 %) мутагенную активность на семенах кукурузы 
не проявляет. 

Обработка семян кукурузы красителем пищевым красным (0,1 % и 0,5 %) и 
сенадексином (0,1 % и 0,5 %) приводит к достоверному существенному снижению 
лабораторной всхожести семян относительно контроля, что объясняется снижением 
митотической активности клеток первичного корешка и увеличением частоты аберраций в 
указанных вариантах. 

Установлена прямая зависимость между концентрацией красителя пищевого красного, 
сенадексина и частотой аберраций хромосом и обратная зависимость между 
концентрацией указанных препаратов и митотическим индексом. 

Обработка семян кукурузы красителем пищевым красным, сенадексином приводит к 
смене преобладающего типа аберраций хромосом. Во всех вариантах обработки 
преобладают хромосомные мосты. 

Расширение спектра препаратов современной химии, обладающих мутагенной 
активностью, отсутствие избирательности и видовой специфичности действия мутагенов 
свидетельствует об увеличении генетического груза в популяциях человека под действием 
испытанных препаратов. 
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