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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І ЄДНІСТЬ НАЦІЇ: ФЕНОМЕН ТОТОЖНОСТІ 

У статті розглянуто концепти національної ідеї і єдності нації, виокремлено їхній 
тотожний зміст. Автор стверджує актуальність національної ідеї і єдності нації для 
сучасного історичного етапу розвитку українського суспільства та наголошує на 
необхідності глибокого усвідомлення цього з метою подальшого розвитку українського 
громадянського суспільства. 

Ключові слова: національна ідея, єдність нації, культура, самобутність, духовна 
єдність, національна самоідентифікація. 

The article considers the concepts of the national idea and unity of the nation, highlights their 
identical content. The author asserts the relevance of the national idea and the unity of the nation 
for the modern historical stage of development of Ukrainian society and emphasizes the need for a 
deep awareness of this in order to further develop Ukrainian civil society. 

Key words: national idea, unity of nation, culture, identity, spiritual unity, national self-
identification. 

 
Дослідження логіки становлення національної ідеї потребує визначення загальних 

закономірностей формування ідеї як такої. Зазначимо, що поняття «ідея» виникло внаслідок 
актуалізації певного смислу суспільної свідомості, у якому відобразилися потреби 
реформування соціальної дійсності. В ідеї знайшов своє смислове вираження новий чи 
бажаний тип соціокультурного зв’язку. Становленням ідеї є встановлення смислових зв’язків 
і взаємозалежностей з іншими поняттями суспільної свідомості, внаслідок чого її 
структурно-смислова ієрархія перебудовується. Ідея – це спосіб активізації функціонування 
свідомості в її різних трансформаціях, зокрема у виявленнях суспільного ідеалу. 

Процес визначення поняття «ідея» супроводжується його внутрішньою 
структуризацією у вигляді «розщеплення даного поняття і утворення на його основі 
похідних понять. У своєму становленні ідея наштовхується на деяку логіко-конструктивну 
межу, до якої повсякчас змушена апелювати з метою обґрунтування своєї чинності і 
легітимності. Рефлексивне осягнення цієї залежності, усвідомлення тієї смислової цілості, в 
межах якої проходить становлення ідеї, вираження її в окремому актуалізованому смислі-
понятті означає народження нової ідеї суспільної свідомості і, отже, завершення логічного 
циклу становлення попередньої» [5, с. 35]. Звідси закономірним є перехід до структурно-
смислового визначення національної свідомості. 

Національною ідеєю, у дусі філософської класичної термінології, можна назвати 
синтетичний погляд на національну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в 
соціальному часі й соціалізованому просторі континуум і водночас як на суб’єкта 
всезагального історичного процесу. Достатньо повно ця точка зору репрезентована 
М. Бубером: »Ми говоримо про національну ідею, коли який-небудь народ помічає свою 
єдність, свій внутрішній зв’язок, свій історичний характер, свої традиції, своє становлення і 
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розвиток, свою долю і призначення, робить їх предметом своєї свідомості, мотивуванням 
своєї волі» [2, с. 126]. 

Яскравою ілюстрацією буде смислове наповнення поняття «національна ідея», активно 
застосованого в усіх сучасних дослідженнях проблем свідомості, самосвідомості, духовності, 
культури тощо. «Вислів «національна ідея», – зазначає В. Лісовий, – застосовують у трьох 
основних значеннях: а) цим висловом позначають важливу для суспільства ідею будь-якого 
змісту, щодо якої існує згода більшості громадян, або ж таку, що здатна одержати підтримку 
більшості громадян; в обох випадках цю ідею розглядають як таку, що сприяє 
громадянському єднанню; б) ідею нації; в) особливості національної свідомості; з останнім 
пов’язане застосування цього вислову для позначення національного ідеалу («мрії»), 
призначення нації (у тім числі її «місії») тощо» [6, с. 593]. Національна культура («життєвий 
світ») та національна самосвідомість кожної нації містить важливі елементи неповторності: 
пояснення особливостей цієї «духовної індивідуальності» (В. Гумбольдт) дає право вважати, 
що та національна ідея, яка досліджується, є суто національною. У нашому контексті – 
українською. 

Важливе значення у формуванні національної свідомості як основи національної ідеї 
відіграє ідея єдності. Це досить складне і суперечливе поняття, яке не вичерпується тільки 
спільністю території розселення нації. Не викликає заперечення доречність міркування 
М. Бубера, у якому визначається саме національна ідея як основа певної єдності: «Прагнення 
до цілісності є те, що зробило єврея творцем. Прагнучи з роздвоєності свого «Я» до 
цілісності, він створив ідею єдиного Бога. Прагнучи з роздвоєності людського суспільства до 
єдності, він створив ідею загальної справедливості. Пориваючись до єдності з роз’єднання 
всього живого, він створив ідею загальної любові. Тяжіючи до єдності з роздвоєння світу, він 
створив месіанський ідеал, який пізніше перетвориться, знову ж таки при вирішальному 
вкладі єврейства, і вже здрібнівши й отримавши завершення, на те, що названо соціалізмом» 
[2, с. 87–88]. Тобто М. Бубер фактично стверджує, що на стрижень духовної єдності 
«нанизана» не лише історія одного народу, а й загальнолюдська; втілення цієї єдності 
вбачається в активному діяльному акті – «прагненні», що долає складну й суперечливу 
роздвоєність буття. 

Враховуючи висновок про те, що особистість виступає єдністю духовного та 
душевного начал, єдність одухотворення та одушевлення ми могли б назвати 
персоналізацією. Вона є тим процесом, що дозволяє особистості увійти в дійсну, внутрішню 
комунікацію зі світом інших особистостей. Особливо, коли це стосується вирішення 
проблеми національної самоідентифікації. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє орієнтація на зміст національної ідеї, постійні 
пошуки якої характерні для всієї вітчизняної історії. Особливої гостроти надавало цьому 
процесу те, що залежне становище українців спонукало розв’язати питання: що ж саме є 
їхньою неповторною особливістю, відмінністю від інших народів? Спочатку це було суто 
територіальне усвідомлення себе як народу – населення даної землі («поляни», «древляни», 
«русичі» тощо). Саме це обстоюється у «Слові о полку Ігоревім». Але вже у ХVІІ ст. до 
террацентричного додаються і певні елементи національного, зокрема етноцентричного, 
тлумачення національної ідеї. Виразником її є передусім український епос – думи та 
історичні пісні переважно героїчного характеру про важливі події історії України. 
У творчості українських мислителів ХVІ–XVIII ст. визначається особливість національної 
ідеї через конфесійні характеристики (захист православ’я). У ХІХ ст., починаючи з творчості 
українських романтиків, у П. Куліша, М. Максимовича відбуваються пошуки науково-
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філософського визначення, в основі якого екзистенція – «індивідуалістичне начало» 
(А. Бичко). Отже, вітчизняна філософська думка, традиційно орієнтована на гуманістично-
етичні ідеї, у центрі яких – неповторне людське буття, тобто людиноцентризм, включає в цю 
неповторність і таку характеристику особистісного буття, як національність. 

Оскільки люди є носіями етнокультурних ознак, то їхнє буття за всіх обставин є 
національним. Кожний історичний час, кожна епоха демонструє наявність провідного 
національно-ментального феномену – це ідеї, які хвилюють інтелектуальну спільноту. 
Відомо, що для епохи характерне розмаїття ідей, світоглядних принципів, соціальних 
програм. Інтелектуально-творча еліта (мислителі, письменники, поети, драматурги, митці) 
відзначається тим, що вона адсорбує (почасти інтуїтивно, підсвідомо) це розмаїття в 
логічних виразах можливих варіацій. Таким логічним виразом і є національна ідея, 
пов’язана не тільки з багатством переживань творця, його соціальним життям, а й із 
вимогами домінант суспільно-політичних реалій дійсності. Аналіз сутності національної 
ідеї вимагає не лише опису її зовнішнього виявлення, а й виділення прихованих, іноді не 
усвідомлених, не реалізованих внутрішніх можливостей. Отже, герменевтичний підхід має 
співіснувати з феноменологічним. Адже кожний з видів теоретичного узагальнення 
потребує введення його в певний контекст світобачення, у певну картину, образ світу. 
Водночас існує те, що поєднує ці пласти між собою – їхня інтенційність. Остання і відіграє 
роль певного спрямовувального чинника, завдяки якому й виникає своєрідна єдність 
екзистенційно-національного ставлення. 

У сучасних умовах українська національна ідея не може бути однозначно «прив’язана» 
до якихось фетишів, як це постає з міркувань або однобічно-безоглядних її адептів, або з 
тверджень її категоричних противників. Неясності й складності супроводжують трактування 
національної ідеї не тільки тоді, коли намагаються окреслити її практично значущу складову, 
а й у випадках суто теоретичного розгляду. Це зумовлюється переважно тим, що національна 
ідея може набирати досить неоднозначного змісту, приймати різноманітні форми публічного 
вираження й функціонування. Вона може зберігати певне значення і виконувати певні 
функції навіть тоді, коли ще до кінця не усвідомлена й не набула форми загальновідомого й 
підтримуваного більшістю гасла. Але в усіх випадках – «у формі інтуїтивного проникнення 
народу в своє призначення чи мрії про жадане прийдешнє; у формі безумовного зречення від 
вчорашніх ідеалів і самопожертви в ім’я нових, – національна ідея в перехідну добу є одним 
з найпотужніших інтегративних чинників і стимулів до масової творчості» [4, с. 52–53]. Вона 
є підвалиною, на якій утримується терпіння людей в нестатках і їхня спроможність 
напружено працювати й далі в ім’я майбутнього за умов, коли все ще не видно змін на 
краще. А в перехідному суспільному стані на таку лояльність здатні здебільшого ті, що 
віддані національній ідеї. Отже, своєму народу і своїй країні. 

Ефективність національної ідеї зумовлена її зв’язком із культурою, яка є критерієм 
самобутності та окремішності нації, що в тій мірі постає нацією, у якій виявляє свою 
культурно-творчу здатність та хист. Для нації культура є тим, чим для людини – її 
особистісність. Звичайно, культурна своєрідність народу може по-різному виявлятись у тих 
чи інших історичних і суспільно-політичних обставинах. Витоки цієї національної 
індивідуальності можна вже побачити в етнографічному побуті народів за часів Їхнього 
етногенезису. Проте в добу «націогенезису вона сягає вищих щаблів розвитку в усіх 
основних ділянках культурної творчості, тобто в літературі, мистецтві та науці» [1, с. 88]. 
Зрозуміло, що до своєї культурної самобутності прагнуть усі народи, усвідомлюючи її 
значення у формуванні нації. 
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Виходячи з цього, стає зрозумілим, що національна ідея – це синкретичне й 
багатопланове утворення. У ній сконденсовані елементи поняття й власне ідеї почувань і 
етнокультурних проявів (міф, мрія, рідний край, самовиправдання й перекладання вини на 
чужинців тощо). За умов перехідного стану національна ідея виступає духовною опорою – як 
сукупність переконань, вірувань, світоглядних утворень, навколо яких складається нова 
система духовності в національному бутті (яке реформується або відроджується). 
Конкретний зміст національної ідеї може еволюціонувати, уточнюватися, але за будь-яких 
обставин ця ідея утримує в собі дещо як свою постійну належність: віру в життєздатність і 
оптимальність створюваного чи відстоюваного національного буття; прагнення до 
постійного просування в напрямі загальнонаціонального ідеалу; готовність до 
самообмеження в ім’я майбутнього нації та її розвитку. Нарешті, національна ідея містить у 
собі те, що, реалізуючись в державі й національному бутті громадян, забезпечує їхню 
сутність. 

Національна ідея є виразом духу нації. Доки існують нації, існує й національна 
свідомість, а в цій свідомості – постійне шукання опори й способів забезпечення 
національного виживання та надійних джерел необмежуваного ззовні національного 
розвитку. Водночас не варто зводити національну ідею до феномену суто етнокультурної 
природи чи призначення. Як національне буття може проявлятися в двох формах, так, 
очевидно, двоїсто може виявляти себе й національна ідея: у державно-політичному 
(громадянському) й в етнокультурному сенсах. І такою ж мірою, як самобутність етносів 
знаходить відображення та оформлення в національній ідеї етнокультурного змісту, так 
осібність політичних націй, націй-держав, знаходить своє відображення і формування в 
національній ідеї соціально-політичного змісту. З огляду на це національна ідея є ядром, 
навколо якого інтегрується полі- чи моноетнічна спільнота, вона є джерелом і синтезом 
стратегій діяння, якими забезпечується збереження і розвиток національного буття. Із цієї 
причини, доки існують окремі країни, держави, народи, може йтися про трансформацію тієї 
чи іншої національної ідеї. У сучасному світі, як і в епоху виникнення численних 
національних держав в Європі, – хоч і з іншим змістом та формою, національна ідея 
залишається найважливішою опорою для тих народів, які опинилися перед історичним 
вибором. Вона має раціональний момент (раціоналізація суспільних процесів – неминуча 
передумова подальшого людського поступу). Цей момент є тим духовним індивідуальним 
чинником, свого роду «активним атомом», навколо якого швидше й виразніше відбувається 
кристалізація модерної нації та націй, що «врешті-решт (якщо вони ще не є ними) дедалі 
більше ставатимуть духовними спільнотами» [1, с. 91]. Останнє є умовою становлення 
національної свідомості, яка є межею розвитку поняття людської співприналежності. 

Функціонування національної ідеї стає перепоною для мислення кризової свідомості, 
що розвивається через зміни в формах існування людських станів, які призводять до втрати 
суб’єктивності, внутрішніх опор буття. Це веде до відчуження, яке поглинає людську 
особистість і не залишає місця для її самоздійснення. «Відчуження – це такий стан 
деперсоналізації особистості, який призводить до зміни самосвідомості індивіда, для якого 
характерне відчуття втрати іманентного «Я», болюче переживання своєї самовтрати як 
об’єктивної можливості «бути» собою; до явищ деперсоналізації призводять дегуманізовані 
відносини, особливо розрив людини з культурою, певною спільнотою тощо» [3, с. 75]. 
Одним із факторів відчуження є денаціоналізація, втрата відчуття приналежності до певної 
нації. Субстанційним змістом національного відчуження є відхід від «колективно-
всезагального» до «абсолютної свободи», від одвічних загальнолюдських цінностей до 
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нівельованих – знецінених і безособових. Національне відчуження виникає через політичне, 
яке включає таку ситуацію, коли людина сприймає політику, державну владу як сторонні, 
нав’язані їй чужі сили, які панують над нею і пригнічують особистість. Воно фіксує 
наявність розриву між: суспільством та людиною і, як наслідок, спотворених взаємин між 
людьми, породжуючи дегуманізацію суспільства, його дезінтеграцію, соціальну нерівність. 
Таку ситуацію ми спостерігаємо, аналізуючи процес становлення національної свідомості і 
формування національної ідеї впродовж історичного розвитку не тільки України, а й інших, 
несамоідентифікованих націй. 

Невизначеність стану суспільства, що трансформується, ще більше поглиблює феномен 
відчуження, який стає тотальністю, сприяючи розлому духу, розуму, свідомості, поглинаючи 
тим самим людину. Онтологія відчуження може бути виявленою, якщо функціонуватимуть 
інститути демократії, адресної соціальної критики умов, які породжують відчуження. Тільки 
долаючи відчужену сутність, суспільство здатне спрямувати всі сили на процес 
удосконалення людини, реалізації її як особистості, яка здійснює і самопродукує себе, свій 
вибір, що сприяє «злиттю» з творчими основами буття. 
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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. У статті окреслене розуміння історичної пам’яті як репрезентативної 
форми дійсності, яка постає динамічною системою смислових взірців минулого для 
ідентифікації людини і суспільства в цілому. Доведено, що солідарне уявлення про минуле 
власного народу є життєдайною основою для згуртування народу на шляху вирішення 
проблем, які постають перед державою. Розкрито низку проблем, що перешкоджають 
імплементації історичної пам’яті в умовах українських реалій, визначено основні 
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імперативи консолідації українського суспільства на основі нового бачення історичної 
пам’яті. 

Ключові слова: історична пам’ять, історія України, філодоксичність, безпам’ятство, 
політична кон’юнктура, подієвість, «рід історії». 

Abstract. The paper views historical memory as a representative form of reality, a dynamic 
system of conceptual samples of the past serving to identify an individual and society as a whole. It 
is proved that the solidary perception of the past of a nation is a vital ground for its consolidation 
required to address the challenges of today. The paper reveals a number of issues which are 
currently hindering the implementation of the historical memory in Ukraine’s context and outlines 
the major imperatives for consolidation of the Ukrainian society on the basis of a new vision of 
historical memory. 

Keywords: historical memory, history of Ukraine, philodoxity, blank memory, political 
environment, eventivity, «history gens». 

 
Доброчинство предків – це те, що я отримав від них у 

спадщину. Треба пам’ятати, як важко було його 
накопичити. Благополуччя нащадків – це те, що 

започатковується мною. Треба пам’ятати про те, як 
легко його розгубити. 

(Китайський афоризм) 
 
Роль і значущість проблем, винесених на обговорення нашої конференції, важко 

переоцінити. Об’єднання зусиль українського суспільства на вирішення завдань, які постали 
перед ним сьогодні (чи йдеться це про соціально-економічну кризу, війну на сході, 
пандемію, відсутність чітко визначених ідейних орієнтирів або кризу духовності) 
є архіважливою проблемою. Тому, насамперед, висловлюю слова вдячності оргкомітету за 
цю прогностичну прозорливість і надану мені можливість висловити з цього приводу деякі 
свої міркування щодо ролі історичної пам’яті як репрезентативної дійсності у вітчизняному 
дискурсі. Тим паче, що тут існує низка непростих проблем. По-перше, навіть при 
поверховому знайомстві з різноманітною літературою про минуле українського народу легко 
переконатися як у фрагментарності матеріалів, необ’єктивності, низькому рівні науковості, 
так і в їх авторитарно-менторській заполітизованості. Звідси – наша історична кліпова 
свідомість та синдром освітньої безпорадності. Скажімо, чого вартують лише наші 
багатолітні непримиренні дискусії щодо змісту підручників з історії України [1, с. 59]. По-
друге, невипадково наше суспільство, на жаль, втрачає традиційні зв’язки і ментальну 
єдність, розколюється на багаточисельні спільноти (за соціальними, регіональними, 
політичними, культурними й навіть релігійними ознаками). Й кожна така спільнота, 
переслідуючи свої інтереси, продукує в стані перманентної війни за уми і душі людей власні 
правила і принципи життя. Відбувається, так би мовити, «капсуляція спільнот», коли люди 
по-різному трактують події, читають лише звичні для їхнього бачення тексти, чують лише 
тих, хто думає як вони й заперечують усе те, що не вписується в їхнє власне світорозуміння 
[2]. Відтак, ми зустрічаємося із соціальною світоглядною філодоксичністю, причиною якої 
не в останню чергу є обмеженість, а то й примітивізм у розумінні історичної пам’яті. 

Певною мірою зрозуміти усе це можна. Йдеться про цілком об’єктивні процеси. Адже 
кожен новий крок у соціокультурному розвитку будь-якого суспільства завжди спонукає до 
визначення у ставленні стосовно своєї історії, того досвіду, що дістався у спадок від минулих 
поколінь. До того ж, існує пряма залежність між масштабністю соціокультурних завдань, які 
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ставить перед собою суспільство, і глибиною та розмахом осягнення попереднього 
історичного поступу. Чим глибші зміни передбачається здійснити, тим всеосяжнішим і 
відповідальнішим має бути ставлення до історичного досвіду. Забувати або нехтувати цим 
означало б зводити будівлю майбутнього на піску. Іншими словами, «визнавати себе 
випадковими подорожніми на стежках світової історії, які не знають, навіщо прийшли у світ, 
для чого живуть і чого повинні досягти» [6, с. 8]. 

Тобто історія пов’язана з пам’яттю, яка долає невпинний час, долає забуття. У цьому 
непересічна культурна значущість пам’яті. Безпам’ятство – це не просто невдячність перед 
минулим, а й безвідповідальність перед майбутнім. Щоб не помилятися в майбутньому, ми 
маємо пам’ятати про свої помилки в минулому [5, с. 19]. А це означає: любити своє минуле і 
пишатися ним, а не постійно переоцінювати його на догоду мінливим суб’єктивним 
інтересам чи амбіціям. Цінуючи минуле, ми повинні розуміти, що не обов’язково 
безпосередньо відтворювати його форми, аби відчувати гордість за діяння своїх предків. 
Пам’ять, помножена на моральну оцінку, породжує совість як внутрішню самокритику. 
Якщо немає пам’яті, то немає оцінки, а отже, немає й совісті. Історична пам’ять народу 
формує моральний клімат, в якому він живе, в якому кожен із нас повниться добром чи злом. 

Й що цікаво – людина, байдужа до історії, культури, традицій і звичаїв, не хоче й не 
може високопродуктивно працювати. Тобто вона працює…, але прагнення споживати 
домінує в ній над прагненням продукувати. Споживання, не урівноважене продукуванням, 
постає як споживацтво, тобто обертається своєю руйнівною стороною. «Після мене хоч 
потоп» – таким стає життєве кредо людини, «вільної» від історії, тобто від відповідальності 
перед предками й нащадками, минулим і майбутнім. 

Будь-яка соціокультурна трансформація (а саме таку ми переживаємо нині) пов’язана із 
усвідомленням себе в різнобарвному багатоголоссі світу. А це неможливе без певної 
перспективи бачення, без оцінки історії, бо вона не чиясь об’єктивно бездушна, а власна, 
переповнена емоціями, точками зору, білими, чорними, а то й кривавими плямами. Але чи 
готові ми сьогодні незаангажовано подивитися і сприйняти свій історичний поступ? Чи 
здатні відродити нашу пам’ять, очистивши її від безпам’ятства та ідеологічного схематизму? 
Чи готові до сприйняття та освоєння тієї історичної спадщини, що стала доступною в наш 
час? Тридцять років існує незалежна Україна, а ці та інші питання продовжують стояти 
німим докором нашому національному сумлінню. Ми продовжуємо боротися зі своєю 
історією, а отже, зі своєю пам’яттю. Переписуємо, засуджуємо, п’яніємо… Як і колись, 
намагаємося знайти, а ще краще – дочекатися від владного перста вказівки на єдино 
правильний кут зору, єдино правильне бачення нашої історії. 

На жаль, від самого початку української державної незалежності вченим та освітнім 
мужам не вдалося обрати справді виважену цивілізовану стратегію і напрями відродження 
нашої історії та викладання її в закладах освіти як світоглядної, життєдайної дисципліни. Як 
і раніше, ми ніби прагнемо бути об’єктивними в осягненні нашої історії, але, як і колись, 
виходимо з обічної заангажованості, змінюючи оцінки залежно від політичної кон’юнктури. 
Як і колись, історії надаємо гіпертрофованого значення шляхом її політизації і, як і раніше, 
продовжуємо тішити себе тим, що поряд із цим явищем відбувається позитивний процес 
історізації політики. 

Звісно, явище політизації історії, на жаль, неминуче. Повністю позбавитися впливу 
політики на історію нереально. Швидше слід вести мову про мінімізацію впливу політичних 
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партій, ідеології на зміст історичної науки. Але в Україні, як це не прикро, досьогодні 
відсутній формалізований механізм фіксації соціального замовлення на зміст історичної 
освіти, що обумовлює її масштабну політизацію. Зрозуміло, що це не має нічого спільного ні 
з так званою науковістю історії, ні з інтересами прогресивного поступу незалежної України. 
Не випадково, на цій основі щоразу пропоновані нові обрії відкидають наше суспільство 
назад у його соціокультурному поступі. Ми швидше руйнуємо традиції, ніж накопичуємо їх. 

У нас немає повного розуміння того, що звертаючись до історії, ми пробуджуємо її 
подієвість, розпаковуємо згаслі в її подіях смисли [3]. Звернення до історії пробуджує у нас 
громадянські та національні почуття, формує в нас духовний стрижень, роблячи історично 
відповідальними. Не випадково свого часу Ф. Ніцше зазначав: «Історія, оскільки вона сама 
перебуває на службі у життя, підпорядкована неісторичній владі й тому не може й не 
повинна стати, з огляду на її таке підпорядковане становище, чистою наукою на зразок, 
наприклад, математики. Питання ж про те, якою мірою життя потребує послуг історії, є 
одним із найважливіших питань, пов’язаних з турботою про здоров’я людини, народу й 
культури» [4, с. 12]. Звичайно ж, йдеться тут не про здоров’я в його фізичному сенсі, а про 
здоров’я духу, діянь і прагнень. Той же Ніцше писав, що «історія належить тому, хто живе в 
потрійному відношенні: як істоті, що є і прагне, як істоті, що охороняє та шанує і, нарешті, 
як істоті, що страждає і потребує звільнення» [4, с. 12]. Це означає, що проникнутись 
власною історією, стати «історичним народом» неможливо долучаючись до світу 
європейської історії через чиїсь інтереси. Для цього необхідно берегти і шанувати свою 
історичну спадщину, страждати від її плюндрування та звільнити від плям, якого б кольору 
вони не були, та від історичного безпам’ятства. Отже, історія потрібна тому, хто «веде 
велику боротьбу, хто потребує зразків, учителів, розрадників і не може знайти таких між 
своїми сучасниками в теперішньому» [4, с. 12]. 

Потрійність відношення, згідно Ф. Ніцше, відповідає потрійності «роду історії»: 
монументальному, антикварному та критичному. «Монументальний» підхід до історії – це 
пошук у минулому зразків для наслідування, пошук смислів, здатних надати певної 
значущості та виправдати будь-які сучасні діяння. Й що важливо в дискурсі цього підходу: 
до тих пір, поки минуле будуть зображати як виключний зразок для наслідування, завжди 
існує небезпека певних спотворень та прикрашувань. «Антикварний» підхід, у свою чергу, 
зосереджується на фольклорі, побуті, історичних пам’ятках тощо. Що ж стосується 
«критичного», то суть його полягає в критичному осмисленні історичних подій та їх оцінок. 
Думаю, що є сенс прислухатися до міркувань великого негатора. 

Неупереджений погляд на наше ставлення до історії дає підстави зробити висновок, що 
ми маємо справу з усіма трьома підходами до історії. Щоправда, усі вони, особливо 
«монументальний» та «критичний», спрямовані на різні історичні періоди: одні з яких 
широко героїзують, натомість інші тлумачать як суцільне історичне небуття. Внаслідок 
цього складаються умови для нових деформацій історичної пам’яті народу, а отже, й 
передумови до нових історичних викривлень і манівців. 

Якщо слідувати логіці думок Ф. Ніцше та об’єктивно оцінити наше відтворення 
історичної пам’яті, то масштабний критичний підхід мав би стати для нас домінантним. 
Вдумаємося в його слова: «Лише той, чиї груди стискає турбота про нужду сьогодення і хто 
поставив за мету скинути з себе за будь-яку ціну пригнічуючий (минулого – П. С.) тягар, 
відчуває потребу в критичній… історії» [4, с. 12]. Звичайно, критичний підхід до своєї історії 
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не означає простої зміни акцентів, позитиву на негатив і навпаки, як це нерідко у нас 
робиться. Критичне ставлення до власної історії – це прагнення зрозуміти її. Не виправдати, 
а зрозуміти в її власній суті, не фетишизуючи і не заперечуючи можливі її уроки. Історія – це 
не мертвий музейний експонат, а жива подієва структура, і живе вона сьогоденням, нашим 
ставленням до неї. Хотілося б, щоб вона стала для нас докором і уроком, приводом для 
роздумів і надією [5, с. 25]. 

Відродження історичної пам’яті має на меті не лише поглиблення власного 
самоусвідомлення, але й консолідації українського суспільства з метою вирішення гострих 
соціально-економічних та соціокультурних проблем. Відомі слова Іогана Екхарта «хто хоче 
стати тим, ким повинен бути, має перестати бути тим, ким є» стали наприкінці минулого 
століття життєвим імперативом кожного українця. Й ми, справді, перестали бути тими, ким 
були…, але так і не стали тими, ким бажали б стати. «Експериментування» над історичною 
пам’яттю, трансформація духу і випробування їх національним буттям стали причиною того, 
що Україна протягом трьох десятиліть незалежності не може стати країною, яка знає, чого 
хоче. 

Наслідком наших історико-культурних «сальто-мортале» та вільної і кон’юнктурної 
інтерпретації історичної пам’яті, як це не прикро, є блокування взаєморозуміння людей 
різних соціальних груп, які в ситуації розколу стають не просто «чужими», а іноді навіть 
«ворожими». І не лише це викликає взаємний страх та недовіру. Адже особливістю нашого 
сьогодення є ще й те, що подібний розкол має не тільки соціально-груповий, а й 
територіальний (регіональний) вияв. Й він проходить не просто по тілу України, але й через 
її душу, через кожну її клітину. Це страшне явище, воно руйнує можливості об’єднання 
людей навколо спільного завдання – розбудови сильної, процвітаючої України, сприяє 
атомізації життя, перетворенню повсякденності в балансування на межі незворотного й 
непередбачуваного. Стабілізація суспільства й подолання його розколу, формування міцної 
державно-громадської спільноти сучасного типу (політичної нації) не в останню чергу 
залежить від науково обґрунтованої концепції історичної пам’яті як репрезентативної форми 
дійсності та цементуючого алгоритму майбутньої архітектоніки України. 
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професор Ващенко додавав: «Коли найбільша чеснота українця - безмежна вірність Богові і 
Батьківщині, то найбільша ганьба для нього – зрада вірі й Батьківщині». 

Держава, для якої жив і творив Г. Ващенко, до цього часу не визнала і не увіковічнила 
його як визначного педагога і патріота. Багато науковців і вчителів-практиків вважають, що 
його ім’я мусить бути в національній пам’яті, служити науці й освіті України. 

Професор Ващенко повертається до нас, щоб разом із нами боротися з усім 
антинауковим, антинаціональним, антипедагогічним, антинародним. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Alla Bojko. Der hervorragende nationale padagoge und patriot der Ukraine Hryhorij 

Waschtschenko (Видатний національний педагог і патріот України Григорій Ващенко). Kyjiv-
Munchen, 2019. 192 c.  

2. Алексюк А. Неолібералізм у педагогіці. Фундаментальність праці про методи 
навчання. Освіта. 1995. 22 листопада. № 47. С. 4. 

3. Бойко А.М. «…Служба Богові й Батьківщині»: монографія. Київ: ІЗМН, 2001. 428 с. 
4. Ващенко Г.Г. Детские вопросы в форме «почему?». Ученые записки 

Сталинградского пединститута. Сталинград, 1939. Т. 1. С. 104-129. 
5. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання. Харків: ДВУ, 1929. 231 с. 
6. Ващенко Г. Моя автобіографія. Освіта. 1996. 20 листопада. С. 12. 
7. Ващенко Г.Г. Основні лінії розвитку радянської педагогіки і школи. Визвольний 

шлях. Лондон, 1965. № 2. С. 29-39, 283-294, 378-391. 
8. Ващенко Г.Г. Сообщающая беседа. Место сообщающей беседы в процессе обучения. 

Советскаяпедагогика. 1939. № 7. С. 37-44. 
9. Гентош Оксана. Було колись у Біликах. Освіта. 1996. 25 грудня. С. 21. 
10. ГетцХиллиг. Метаморфозы Г.Г. Ващенко. Марбург, 2000. С. 46. 
11. Погрібний А. Лікуймо національну пам’ять. Освіта. 1995. 22 листопада. С. 2. 
12. Савицька А. Рецензія на підручник для педвузів Г. Ващенка «Загальні методи 

навчання». - ДВУ, 1929. - 231 с. – Ц. 1 крб. 30 коп. Шлях освіти. 1930. № 1-2. С. 178-180. 
13. ЦДАВОВ України. – Ф. 166, оп. 3, од. зб. 257. 
14. Ярмаченко М.Д. Діяльність Інституту в умовах партійно-ідеологічного тиску. 

Інститут педагогіки: погляд через роки. Київ: Педагогічна думка, 2002. 216 с. 
 
 

Семенова Алла Василівна, 
доктор педагогічних наук, професор,  

директор навчально-наукового центру  
«Педагогічна майстерність викладача вищої школи»  

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку  
м. Одеса 

alla.semenova@opu.ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8077-3385 

ФІЛОСОФСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ЛЮДИНОМІРНОСТІ 
ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ В АСПЕКТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Питання вдосконалення системи освіти України, зв’язок освітньої політики з 
соціально-економічним розвитком країни, наразі, розглядаються у контексті державної 
політики інноваційного розвитку як одне з актуальних стратегічних питань національної 
безпеки. Складний і суперечливий світ вимагає формування людини свободи, духовності, 
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глибокої гуманності, яка усвідомлює свою відповідальність за кожний крок власного 
вибору. Екзістенційна цінність свободи особистості (творчої, громадянської, професійної) 
поєднується з її етичною відповідальністю [3]. Вона формує критично мислячу, по 
громадянському мужню, компетентнісно здатну людину, що гуманізує світ, здобрюючи 
його розумом, благоговінням і благородством. Загальний, дещо ідеалізований погляд на 
людину, якісні характеристики якої й має формувати освіта, є підґрунтям для того, щоб 
уявити якою має бути нова школа, її філософія і зміст [10 ]. 

Політика у сфері освіти інтерпретується як «сфера взаємовідносин індивідів, 
різних соціальних груп з метою використання владних інституцій задля реалізації своїх 
інтересів і потреб» [4]. У даному розумінні суб’єктами освітньої політики є індивіди, 
соціальні спільноти та соціальні інститути, а її об’єктом – освіта як суспільне благо, як 
інтелектуальний і матеріальний ресурс суспільства, як система освітніх інституцій [9]. 

Заповіт видатних педагогів завжди був заснований на «Любові до дітей Серцем!». У 
зв’язку із цим, і нова парадигма освіти, і особистісно-професійна парадигма педагога, у 
своєму імперативі – це тестамент «Любити учня Серцем»! Саме така Любов і є 
повноцінною спрямованістю Життя Вчителя. Саме про це говорив Ісус Христос своїм 
Учням, про що написано в Євангелії від Марка (Гл.16: 13–14). Освітяни, покликання яких 
кермувати людей до Любові, Добра й Мудрості, відповідають за подальше зростання 
свідомості громадян. Любов, Інтелект, Воля, що цілісно поєднуються у педагогічній 
діяльності та злиті воєдино, дозволяють вчителю звільнитися від «тягнучих до низу», у 
«темряву аберацій» стереотипів освіти та піднятися до Мудрості Великих Учителів, 
їхнього «Духовного Світла». 

Наразі об’єктами досліджень постають питання управління якістю освіти, виховною 
системою, науково-дослідною роботою, вдосконалення структури і функцій управління в 
освіті та ін. Тематика досліджень учених є досить широкою, проте залишаються 
нерозв’язаними проблеми щодо наслідків інформаційних впливів на суб’єктів освітнього 
простору (середовища), як відкритої системи, що саморозвивається. У науково-
педагогічній літературі питання дослідження імперативу особистісно-професійних 
парадигм фахівців ще не одержали достатнього розвитку: простежуються побічно у 
вузькому аспекті – переважно в межах вирішення того, в чиїх інтересах повинен 
будуватися освітній процес – суспільства, держави чи особистості.  

Тут доречно згадати публікацію Костянтина Корсака про «Методологічні 
синдроми» в освітній експертизі і стратегічному прогнозуванні [7]. У статті, описуються 
хибні, застарілі та однобокі підходи до науково-технічного прогнозування. К. Корсак їх 
називає: 1) ефект п’яти сліпців, 2) ефект «хоттабізаціі», 3) »вівсяний» ефект. Усі три 
явища мають значний вплив на успішність професійної діяльності тих осіб, які не просто 
визнають себе «інтелектуалами», а заробляють на життя науковою, аналітичною чи 
експертною роботою, здійснюють прогнози віддаленого майбутнього чи намагаються 
уявити розвиток глобальних явищ, еволюцію всеохоплюючих систем тощо. Синдром 
«п’яти сліпців» добре відомий з літератури, адже ще у середній школі всі читали про те, 
як група сліпців «вивчала» слона в умовах цейтноту. Кожен міг на мить торкнутися 
невеликої частини його тіла і висловити власне припущення щодо зовнішнього вигляду 
всієї тварини спираючись на власні спостереження. Отже, «ефект п’яти сліпців» 
трактується як формування припущень або гіпотез на підставі неповної інформації. Цей 
ефект необхідно враховувати, насамперед, коли у ролі «слона» виступає взагалі вся 
національна система освіти чи її аналоги за кордоном. У цьому разі слід уникати 
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словосполучення «система освіти» для позначення, наприклад, секторів середньої чи 
вищої освіти, адже частину не можна ототожнювати з цілим.  

З іншого боку, обґрунтування синергетичного підходу при розбудові аспектів 
освітньої політики, наразі, тільки починає піддаватися змістовним дослідженням. Відтак, 
застосування методологічно-цілісного парадигмального моделювання [8] вбачається 
одним з найбільш актуальних у науці постнекласичного етапу. Також слід зауважити, що 
наразі структура відповідних моделей-концептів щодо можливості синергетичного 
підходу у підвищені якості вищої освіти, проектуванні індивідуальних освітніх 
маршрутів, дослідження філософських імперативів людиномірності та цифровізації в 
аспекті стратегічного розвитку освітньої політики України, ґрунтовно ще не вивчені. 
Означене моделювання розтлумачується нами щодо освітнього простору як відкритої 
нелінійної системи, що характеризується ознаками самоорганізації. 

Методологічна основа концепції цілісного парадигмального моделювання в освітній 
політиці визначається: філософськими ідеями єдності світу і трансдисциплінарної єдності 
наукового знання; теоріями функціонування парадигм і філософськими теоріями 
імперативу; положеннями про загальний зв’язок і цілісність явищ та процесів розвитку 
суспільства; працями науковців, в яких представлені теорії вивчення особистості як 
відкритої системи, що саморозвивається; синергетичним підходом, що заснований на 
ідеях цілісності сприйняття світу, нелінійності, глибинного взаємозв’язку хаосу і 
порядку, випадковості і необхідності; гуманістичної педагогіки, саморозвитку 
особистості в процесі професійної діяльності. 

Зрозуміло, що дослідження теорій парадигм в освіті має значні потенційні 
можливості, сприяє подоланню традиційних стереотипних орієнтацій і веде до нового 
змісту, методів і технологій. Так, аналізуючи категорію «парадигма» в теорії наукових 
досліджень, ми й звернули увагу, що вже самі поняття «імператив» і «парадигма» 
знаходяться у взаємній залежності і взаємообумовленості, а також виконують 
прогресивну і регресивну роль у просторі наукових досліджень. Головним питанням 
щодо визначення сутності філософських імперативів в аспекті стратегічного розвитку 
освітньої політики України, постала конкретизація імперативу парадигм в освіті – того, 
що має вищу цінність для тих, хто навчається та обумовлює їхню успішну перспективу на 
майбутнє.  

Імператив (від латинської imperativus – наказовий) – веління, вимога, наказ, закон. 
Ще І. Кант (1724 – 1804) у своїй праці «Критика практичного розуму» пояснював, що 
імператив – загальнозначуще етичне розпорядження, в протилежність особистісному 
принципу (максимі); гіпотетичний імператив має силу лише за певних умов, 
категоричний імператив – безумовний принцип поведінки; в іншій роботі німецького 
філософа «Основи метафізики моральності» – «абсолютне, повне підкорення людини 
закону моралі, вище за яке нічого немає і бути не може, закону, який повинен діяти з 
непохитністю об’єктивного закону природи». Це твердження яскраво доповнює вислів 
І. Канта: «Вчиняй так, щоб твоя поведінка могла бути зразком». 

Незважаючи на те, що парадигми функціональні, оскільки вони допомагають 
виокремлювати важливі дані від другорядних, імператив є незмінною частиною 
парадигми. Тому що його призначення – визначення домінуючого наукового напряму в 
конкретних історичних умовах соціокультурного простору. Таким чином, орієнтуватися 
тільки на один вірний підхід, не маючи нагоди вивчати альтернативи, може бути 
надзвичайно небезпечним. Те, що було правильно півроку тому, може втратити 
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актуальність через стрімкі, масштабні зміни зовнішніх умов. Але, саме імператив є 
вимогою, безумовним «ціннісно-етичним» зразком поведінки людини, онтологічною 
складовою парадигми, її «ціннісним ядром».  

Виявлення і аналіз позитивних рішень щодо проблеми з’ясування наявного 
імперативу в науково-педагогічних дослідженнях на ґрунті робіт українських науковців – 
авторів інноваційних освітніх концепцій (В. Андрущенко, І. Бех, А. Богуш, І. Зязюн, 
Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) довів, що у сучасних умовах 
соціокультурного простору освітня політика України має зосереджуватись не тільки на 
розвиткові науково-технічної освіти, а перш за все гуманістичної, яка спрямована на 
особистісний розвиток і творчу самореалізацію особистості.  

Сучасними пріоритетними напрямами державної освітньої політики Україні має 
бути: орієнтація на особистість та збереження і трансляція молодим поколінням 
національних і загальнолюдських цінностей; створення рівних можливостей у здобутті 
освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення змісту та форм організації 
освітнього процесу; запровадження відповідних інновацій та інформаційних технологій; 
підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників освіти, посилення їх 
державної і суспільної підтримки; розвиток освіти, як відкритої державно-суспільної 
системи; інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх 
просторів [6]. 

Особистісно-професійні парадигми «фільтрують» вхідну інформацію, що має 
тенденцію посилювати сталі, «зручні» парадигми. Кожного разу, коли відбувається зміна 
парадигми, всі правила змінюються. Особистісно-професійні парадигми контролюють те, 
як сприймається інформація і визначають реакцію на неї. Наприклад, відчуття вчителя 
дуже різняться після проведення низки невдалих, нудних, провальних уроків порівняно з 
ситуацією опісля декількох успішних, цікавих та результативних. Аналіз та узагальнення 
літературних джерел дав нам змогу побудувати і наочно показати структуру особистісно-
професійної парадигми: центром цієї структури, її «ядром» виступає імператив, навколо 
якого поєднуються такі складові: самовдосконалення, інновації, прогнозування [8]. 
Самовдосконалення є складовою особистісно-професійної парадигми, оскільки саме воно 
стає важливішою вимогою існування конкурентоспроможної особистості у мінливому 
ХХІ столітті, запорукою підвищення майстерності, компетентності; інновація – шлях до 
конкурентних переваг; прогнозування – надає інформацію, яка дозволяє передбачати 
якісний результат і досягти успіхів у діяльності. Така структура дозволяє прогнозувати 
потреби, створювати нові продукти і послуги, що є необхідними для їх забезпечення та 
робити це з неперевершеною якістю.  

Резюмуючи вищевикладене, особистісно-професійна парадигма – це система 
поглядів і уявлень, в межах яких особистість сприймає оточуючий світ, усвідомлює себе 
в соціумі та передбачає майбутні зміни, що має конкретні логічно пов’язані та 
взаємообумовлені складові: онтологічну – імператив та гносеологічні – інновацію, 
самовдосконалення, прогнозування, а також характеризується функціональністю, 
поширеністю, адаптивністю, динамізмом, поліваріантністю та керованістю. 

У період кризи будь-якої соціальної системи люди чекають і навіть вимагають 
радикальних перетворень. Відтак, щоб почався новий цикл розвитку, повинні з’явитися 
серйозні проблеми, які не можна вирішити за допомогою сталої парадигми. Зрозуміло, 
що у «бурхливі часи» визнання одержують далеко не всі пропоновані парадигми. Багато 
парадигм невдалі. Інші приймаються лише частково. Небагато парадигм стають 
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домінуючими. Найважче завдання стратегічних досліджень, хто б їх не проводив – 
педагог, менеджер, політик, – домогтися, щоб новим парадигмам надавалася належна 
увага, а творці парадигм відчували себе у безпеці. Отже, уміння передбачати наслідки 
інновацій дозволяє обирати з множини потенційних розв’язань проблеми ті, які 
найкращим чином узгоджуються з цінностями (імперативом), які необхідно зберегти у 
майбутньому. Сутність філософського імперативу парадигм в освіті окреслюється 
гуманістичним підходом, в центрі якого – особистість – найважливіша цінність 
суспільства. Хоча самі парадигми можуть і відрізняються за певними нормами, все-таки 
всі вони мають однаковий набір складових і становлять ієрархічну структуру: 

• науково-педагогічні парадигми належать до таких, що вже функціонують, 
характеризуючи онтологічні і гносеологічні уявлення про освіту і науку; 

• освітні парадигми – визначають конкретні підходи, процеси проектування і 
власне реалізації освітнього процесу; 

• педагогічні парадигми – розкривають особливості, що є притаманними 
визначеному педагогічному суспільству, забезпечуючи пріоритетну концентрацію тільки 
на декількох (можливо, і взаємовиключних) визначених цілях, завданнях, напрямах; 

• особистісно-професійні парадигми – конкретизують систему поглядів і уявлень, в 
межах яких людина сприймає оточуючий світ, усвідомлює себе в соціумі та передбачає 
майбутні зміни; 

Наразі акценти в освіті вже змінилися – з гностичного підходу (знаннєвої 
парадигми) на компетентнісний (компетентнісну парадигму): основна мета освіти 
спрямовується на формування навичок до активної, продуктивної праці в усіх її формах; 
творчої професійної діяльності з метою саморозвитку і самореалізації особистості [2]. 
Так, компетентнісна парадигма, успішність дієвості якої ґрунтується не на побудові 
шаблонів навчання та виховання на підставі минулого досвіду та застосування їх у 
майбутньому, а залежить від інноваційних процесів, мотивації педагогів на 
самовдосконалення, є підґрунтям національних рамок кваліфікацій різних країн (в т.ч. і в 
Україні). Вона є одним з напрямів сучасної освітньої політики багатьох країн.  

Еволюція парадигм в освіті являє поступовий, закономірний перехід і проходить 
через етапи: підготовки, становлення, завершеності, статики, кризи імперативу. Адже в 
просторі педагогічних досліджень імператив також може виконувати як прогресивну, так 
і регресивну роль. Так, зміна сенсів імперативу в наукових дослідженнях, простежується 
від періодів церковного догмата, авторитарної педагогіки до гуманістичної освіти. В 
Україні, як і в інших розвинених країнах світу, стратегічні напрямки розвитку вищої 
освіти визначені Конституцією, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України. 23 березня цього 
року Наказом № 610 Мінекономіки вперше в Україні затверджено професійний стандарт 
на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». У цьому прогресивному аспекті 
щодо підвищення якості освіти, особистісно-професійна парадигма викладача в 
параметрах компетентностей, переліку трудових функцій, забезпечує цілісність 
професійної діяльності, можливість пріоритетної концентрації на основних цілях, 
завданнях та напрямах. Одне лише розуміння цього феномена педагогом може значно 
поліпшити його педагогічну діяльність. На нашу думку, потрібно не тільки 
усвідомлювати власну парадигму, а також цілеспрямовано її змінювати на більш успішну 
у напрямі образу ідеалізованої особистісно-професійної парадигми.  
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Реалізація синергетичного підходу при побудові процесу підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів, дозволила нам розкрити механізми взаємодії моделей-
концептів в освітньому просторі закладу вищої освіти в різних площинах їх 
функціонування; розроблені моделі-концепти та методики визначення рівнів оцінки 
ефективності викладацьких навичок, стали підґрунтям для розробки психолого-
педагогічних проектів вдосконалення роботи навчально-методичної служби, відділу 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО.  

В сьогоднішній ситуації сучасна освітня парадигма виконує функцію «гуманітарної 
експертизи» у відношенні до фрагментарного смислового простору «ізольованого» 
соціуму, транслюючи «особистісно-ціннісний» досвід. Спираючись на теорію 
життєдіяльності парадигм Дж. Баркера [1], аналіз періоду функціонування існуючої 
особистісно-професійної парадигми, продемонструємо за допомогою S–кривої. На 
горизонтальній вісі Х відкладається час (час навчання або професійної діяльності). 
Вертикальна вісь – це навчальні або професійні завдання. Отже, кожна точка графіка – це 
завдання, що розв’язується у конкретний момент часу. Аналіз процесу функціонування ( 
* «зірочка») починається не з нуля, адже студенти вже навчаються у закладі освіти і 
взаємодіють в освітньому просторі.  

 

 

Рис. Функціонування особистісно-професійної парадигми 

Розглянемо стадію «А»: крива наявної парадигми є похилою (стала парадигма 
студента, ще може бути неусвідомленою), адже вона створена точками, що показують 
кількість розв’язаних завдань, яка майже незмінно мінімальна. У міру того, як крива 
підіймається вгору – складність завдань збільшується, що вимагає більше часу. За 
допомогою класичної «S-подібної» кривої вельми зручно і просто уявити процес 
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функціонування парадигми, якщо визначити, що на стадії «В» розв’язується велика 
кількість професійних завдань (наприклад, студенти складають заліки та іспити у період 
сесії). Логічно передбачити, що зміна парадигми найвірогідніша на ділянці «С» 
(«зірочка» – закономірно) – більше ускладнюються завдання, студент робить деякі 
висновки щодо результатів власного навчання. Однак зміна стає необхідною вже на ділянці 
«В» («зірочка» – найбільш вірогідно) – студенту необхідно інтенсивно готуватись до 
майбутньої сесії заздалегідь. Відтак, з метою одержання переваг у результатах підготовки, 
необхідним стає успішне розв’язання завдань, що ускладнюються (збільшується кількість), 
починаючи ще на стадії «А», на ґрунті прогнозування майбутніх професійних завдань та 
способів їх вирішення. 

Будь-яка особистість у процесі розв’язання нових завдань стикається з такими, які не 
можуть бути вирішені у межах існуючої парадигми (за аналогією), що пояснюється 
наявністю пізнавально-психологічних бар’єрів – механізмів зміни парадигм на більш 
успішні. Доти, поки студент/фахівець не усвідомить/відрефлексує, проаналізує 
пізнавально-психологічний бар’єр, не подолає його – зміна парадигми не відбудеться. З 
іншого боку, якщо парадигма функціонує успішно, нема потреби у її зміні. Тому саме на 
стадії «А» та стадії «С» можлива поява нових парадигм. Ці парадигми з’являються завдяки 
суб’єктам освітнього простору, які є новаторами та передовиками (відмінниками), що 
застосовують нові методи навчання, звертаються до інших освітніх просторів, інших 
суб’єктів: викладачів, студентів, учителів. До рішення змінити парадигму їх підштовхує не 
стільки кількісно-якісний результат, скільки бажання, мотивація самовдосконалення. Такі 
суб’єкти здатні оцінити витонченість і легкість нового підходу, нової моделі, 
закономірності. Вони відпрацьовують різні альтернативні парадигми і шляхом 
мисленнєвого моделювання виявляють оптимальну парадигму з низки можливих. 

Середні та завершальні суб’єкти освітнього простору можуть і не усвідомлювати що 
відбувається. Такі студенти часто запитують: «Як іншим все так легко вдається, адже я 
також працюю, докладаючи зусиль?» Саме здібність до моделювання відрізняє новаторів і 
передовиків від середніх, завершальних та останніх. Виявляючи (будуючи/створюючи) 
нову парадигму на ранній стадії, новатори, зрозуміло, одержують перевагу і, таким чином, 
їхня інноваційність приносить успіх.  

Інтерпретація загальнолюдських цінностей як ціннісно-орієнтованого чуттєвого 
знання, що забезпечує сенс життя і діяльність людини, фіксується в історично конкретних 
формах культури і теоретично обґрунтовує наш психосинергетичний підхід до проблеми 
особистісного виміру вищої освіти з позицій людиномірності. Але, опинившись в околі 
цифровізації, людство вже не може вважати, що «ми перебуваємо на шляху до нового 
синтезу, нової концепції природи». Людина, фактично, вже сьогодні навчається «не бути 
людиною», не проявляти свою людиномірність – емоції, вчиться не чекати відповідної 
почуттєвої реакції від електронного співрозмовника, від якого немає сенсу чекати 
«почуттів життя». А коли з’являється живий суб’єкт спілкування людина вже «не 
перемикається». Настає сприйняття реальності як комп’ютерної гри. «Не відірвати очей від 
смартфону»… Ми починаємо відчувати дефіцит обміну емоціями, відчуттями, того, що 
притаманне живому взагалі і живій людині, зокрема. Тому що «цифра» – це не тільки 
«неживе», а взагалі «неприродне». Невинне, здавалося б, прагнення людини до комфорту 
та економії за рахунок виконання «цифрою» її дій, наприклад, автопілот в управлінні 
транспортом, дуже швидко призвело до моральної, а не просто соціально-економічної 
проблеми зайнятості, непотрібності людини. Очевидні позиції цифри «людина 
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надлишкова», що цифровізація призводить до виникнення «суспільства» роботів «поруч», а 
не «разом» з людським суспільством. 

Сьогодні фактично створюється нове, поки що «перехідне цифрове суспільство», в 
якому «цифра» здатна вже себе обслуговувати, придумуючи та впроваджуючи необхідне 
нове комп’ютерне обладнання та його деталі, і прагне у подальшому обходитися без участі 
людини (що вже подекуди має місце). «Вона» може сама робити необхідні заміни в собі і 
інших подібних, підтримувати себе і інших подібних в потрібній формі і активності, 
нарешті, «вона» стає здатною сама удосконалювати себе, створювати необхідне нове, у 
тому числі й програми, мову, користуючись наявними навичками і програмами. 

Цифровізація НЕлюдиномірна. Тому наразі нам потрібно припускати і вивчати (хоча 
б на рівні філософського мисленнєвого моделювання) дві картини світу [5]. 
Постнекласична наука і філософія вже створили передумови до моделювання розвитку 
подібного процесу пізнання, описані в наукових дослідженнях останніх десятиліть. Чи не 
одним з найбільш негативних наслідків тотальної цифровізації може стати девальвація 
загальнолюдських цінностей у діях і поведінці особистості. Для подолання й запобігання 
цього необхідним є урахування культурно-історичної динаміки зміни парадигм освіти як 
аксіологічного підґрунтя соціальної взаємодії, що глобалізує Світ. Така наукова рефлексія 
дозволяє усвідомити тенденції у змінах ціннісних орієнтацій, як особливої соціальної 
основи, на якій експлікувати філософсько-культурологічний світогляд, що має визначати 
глобальну функцію сучасної освіти; розкрити її соціальну силу, що характеризувала 
цивілізаційний розвиток у різні історичні епохи.  

Серед методологічних моделей науки на перший план виходять не просто моделі 
зміни теорій, а питання про те, що застосування нових технологій, розробка відповідних 
методик на ґрунті сучасних методологій вимагає наявності високого рівня науково-
професійної кваліфікації, соціальної компетенції, громадянської відповідальності від 
освітян-управлінців всіх рівнів. 

Окрім того такі фахівці мають характеризуватися розвинутим аналітичним та 
прогностичним мисленням, володіти навичками рефлексії, і, перш за все, 
характеризуватися відповідними особистісними моральними якостями, бути патріотами 
своєї країни [10]. Тут «...варто говорити про науково-педагогічну школу академіка Івана 
Андрійовича Зязюна, оскільки вона представляє соціально оформлену спільноту людей, що 
творить реально-ідеальний простір своєї культури – головну умову їхнього життя. 
Водночас і форма спільноти представників різних поколінь та професійних форм 
діяльності так само творить простір реально-ідеальної культури, у цьому випадку – 
освітній простір, який поєднує всіх суб’єктів діяльності у спільній справі, що забезпечує 
існування цієї спільноти. 

Усвідомлюючи важливість і актуальність на нинішньому етапі цивілізаційного 
розвитку цифровізації усіх сфер суспільного життя зазначимо, що цифрова трансформація 
освітнього і наукового простору України нині стає ключовим фактором суспільного 
прогресу і сталого розвитку країни, зростання її конкурентоспроможності у 
глобалізованому світі. Але сучасній людині з кожним днем стає все складніше 
орієнтуватися у постійно зростаючому вирі нових цифрових технологій. Межі між 
віртуальним і реальним світом стають все більш розпливчастими.  

У майже всіх відомих нам роботах І. А. Зязюна, він розвінчував панівну думку про 
«безсторонність» педагога, рішуче відкидав ідею про вчителя як передавача теоретичних 
знань. Навпаки, він доводив, що вчитель – майстер нарівні з учнем, постійно бере участь у 
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створенні нового знання, опановуючи ціннісний досвід. Ключовою ідеєю педагогічної 
майстерності, є те що серед всього іншого система підготовки педагогічних кадрів є 
«виключно опочуттєвленою діяльністю планування майбутнього світу людства».  

І. А. Зязюн аргументовано заявляв, що саме освітяни здатні впливати на 
майбутню історію, пояснюючи концепцію педагогіки Добра, говорив про те, що освіта, – 
це «наукове утворення» відкритого типу, оскільки буття людини обумовлюється, але не 
визначається її обставинами. І, нарешті, оскільки вчителі – це одночасно й учні, вони не є 
незалежними від суспільних процесів. «У професійних видах діяльності, які безпосередньо 
стосуються людини, є два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і 
Людина. Вони мають створювати один одному відчуття Спокою, Рівноваги, Благополуччя і 
Щастя... Ці життєдайні начала і кінцеві результати людського життя перебувають у руках 
Учителя». 

Саме педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі) визначає 
ефективність поступу сучасної української освіти, за рахунок «опочуттєвлення», 
«олюднення» професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога. Педагогічна 
взаємодія, як життєдіяльність людини, в контексті трансформацій сучасного освітнього 
простору, розглядається нами у площинах реальної і віртуальної освіти у їх 
синергетичному поєднанні: адже життєдіяльність завжди об’єднує емоційну, 
інтелектуальну та вольову сфери особистості. 

Сьогодні вже стала буденною реальністю дистанційна освіта у віртуальному 
середовищі – віртуальне спілкування. У нинішніх умовах існування світу, намагаючись 
ураховувати сучасні тренди цифровізації, у синергетичному їх поєднанні з 
людиномірністю, віртуального і реального в освітньому просторі, ще 1 листопада 2018 
року було створено сучасний Інтернет-ресурс, особливу медіа-платформу: «Освітньо-
науковий портал «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»., За менш ніж 2,5 
роки існування порталу, згідно статистичним даним Google Аналітики, вже відбулося 
більш 40 000 унікальних сеансів користувачів і не тільки з України, а також ще з 54 країн 
світу, серед яких: Велика Британія, Германія, Йорданія, Індія, Іспанія, Китай, Молдова, 
Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Португалія, Румунія, РФ, Словенія, США, 
Туреччина, Узбекистан, Франція, Чехія, Швейцарія, Шрі-Ланка, Японія. Зауважимо, що це 
відбувалося за умов того, що Портал й по теперішній час функціонує виключно 
українською мовою. Це свідчить, на нашу думку, про надзвичайний інтерес, актуальність і 
необхідність ресурсу для користувачів. Ми намагалися зібрати на єдиній платформі чимало 
прогресивних освітніх інновацій, приділяючи увагу й історії української педагогічної 
майстерності, вшануванню пам’яті її фундатора – І. А. Зязюна. 

Від першого моменту виникнення задуму ми дотримувалися головних принципів – 
«Навчання в дії, що приносить радість!»; «Навчатись швидко, зручно, невимушено та 
незвичайно!»; «Не лише навчати, а допомагати одразу застосувати здобуті навички й 
інновації в житті!». Наразі користувачі Порталу мають можливість: 

– ознайомитись із сучасним форматом швидкого професійного саморозвитку – міні-
курсами; дізнатися про нові напрями і тематику авторських тренінгів та майстер-класів; 

– здійснити віртуальну екскурсію музеєм-садибою, переглянути фото і відео 
матеріали, фільми про науково-педагогічну спадщину видатного педагога, філософа, 
фундатора Педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна; 
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– у рубриці «Корисні матеріали» безкоштовно одержати доступ до: навчальних 
матеріалів, монографій, підручників, статей, і веб-ресурсів з проблем педагогічної 
майстерності, методології, теорії, історії та методики професійної освіти, інноваційних 
технологій в сучасній освіті, психології та педагогіки, духовного розвитку особистості 
українських та закордонних колег; 

– переглянути мультимедійні презентації на актуальні теми з підготовки сучасного 
викладача вищої школи, фотогалерею реальних семінарів-тренінгів та ще багато чого 
корисного і цікавого для того щоб бути в тренді педагогічних інновацій, розумітися на 
основних освітніх тенденціях, першими бути в курсі новин Порталу, користувачам 
пропонується «підписка на новини Порталу», «сторінка у Facebook». 

Таким чином, ураховуючи специфічність функціонування особистісно –професійних 
парадигм, спрямованість на позитивне емоційне сприйняття людиною самої себе та інших 
у цілісності існування, окремі напрями розвитку педагогічної майстерності викладача 
вищої школи й об’єднуються у синергетичному поєднанні віртуального і реального в 
освітньому просторі. Така модель підвищення кваліфікації допомагає учасникам не тільки 
досягати високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі, а також 
тренуватися одночасно як в площині сталої емоційно-позитивної професійної парадигми, 
реальних дій і, водночас, у когнітивно-віртуальній площині саморозвитку. Метаціллю 
розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи ХХІ століття у 
синергетичному поєднанні віртуального і реального в освітньому просторі є допомога 
учасникам в усвідомленні свого призначення, місії та сенсу в житті на сучасному етапі 
цифровізації освіти; цілісне вивчення освітнього простору у тріаді: минуле, сьогодення, 
майбутнє: глибинне вивчення історії української педагогіки – нашого минулого, 
ствердження загальнолюдських націєтворчих цінностей – сьогодення, зважене 
запровадження нових цифрових технологій в освіті – відповідальність за спільне майбутнє. 

Перспективним напрямом вважаємо створення в Україні навчально-науково-
дослідного закладу – Інституту досліджень освітньої політики. Адже саме від реалізації 
науково і політично виваженої освітньої політики залежить ступінь бажання випускників 
загальної середньої, професійної та вищої школи динамічних цивілізаційних змін, їх 
духовно-моральна й патріотична вихованість, здатність до продуктивного служіння 
Батьківщині, життєтворчості та самореалізації в суспільстві XXI століття. 
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ПАТРІОТ УКРАЇНИ В АКСІОЛОГІЇ ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІЗМУ І ДЕМОКРАТІЇ: 
АСПЕКТ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. У статті на основі дослідження цінності «патріот України» в аксіології 
філософії гуманізму і демократії розробляється аспект детермінант, складників і 
цінностей єдності українського суспільства. Висвітлюються питання еволюційного 
формування під дією об’єктивного закону соціального становлення людини, єдності 
суспільства та розвитку патріотизму. За результатами аргументації і верифікації 
об’єктивного закону соціального становлення людини / особистості / молоді представлений 
авторський Кодекс честі патріотів України. 

Ключові слова: філософія гуманізму і демократії, цінності, аксіологія, батьківщина, 
патріот, закон соціального становлення людини, закон еволюції, закон коеволюції, єдність 
суспільства, Кодекс честі патріотів України. 

Abstract. The aspect of determinants, components and values of the unity of Ukrainian society 
is being developed in the article on the basis of the study of the value of «Patriot of Ukraine» in the 
axiology of the philosophy of humanism and democracy. The issues of evolutionary formation under 
the influence of an objective law of social formation of a person, unity of society and the 
development of patriotism are covered. The author’s code of honor of the patriots of Ukraine is 
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