
Шановні громадяни України!
Чверть століття тому, саме в цей день, 

саме в цій залі, народився дуже важливий 
символ нашої історії, нашої незалежності та 
нашої держави!

І я щиро вітаю всіх нас із цим великим, 
особливим, подвійним святом – з Днем Кон-
ституції України та 25-ю річницею з дня її 
ухвалення!

Сьогодні ми нарешті можемо поділитися 
хорошими новинами.

Перша. Національний архів Швеції пере-
дав Україні три копії Конституції Пилипа 
Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє 
Верховної Ради. Друга буде знаходитись в 
Офісі Президента. Третя – в Конституційно-
му Суді України.

І друга новина. До 30-річчя нашої не-
залежності, вперше за 311 років, до Украї-
ни потрапить оригінал Конституції Пили-
па Орлика. Його, разом з булавою гетьмана 
Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі 
охочі зможуть побачити в Софійському со-
борі. Полотно нашої історії має тисячу років, 
і стільки ж частин пазла бракує. Ми повер-
таємо українцям ці частини. Ми повертаємо 
Україні Україну.

Пані та панове!
25 років тому відбулася справді історична 

подія. Її значення настільки масштабне, що 
навіть легкий пафос в оцінках виглядає до-
речним і органічним. Найкращу оцінку Кон-
ституції дає сама Конституція.

Перше слово, яким починається її перша 
стаття, – «Україна». І цим усе сказано. Її дру-
га стаття починається словом «суверенітет». 
А третя – словом «людина». І цим 
сказано ще більше.

Так, у порівнянні з віковими 
Конституціями багатьох держав 
наш Основний Закон є дуже мо-
лодим або навіть юним. Але речі, 
про які я сказав вище, а також 
оцінка міжнародної спільноти, 
яка назвала нашу Конституцію 
однією з найбільш демократич-
них, її людиноцентричність (тре-
тина статей присвячена саме 
правам і свободам людини і гро-
мадянина)  – все це каже про те, 
що наша молода Конституція 

водночас зріла й мудра.
І це абсолютно логічно, адже 25 років – це 

тільки її новітній період, якому передують 
багатовікові традиції конституційного про-
цесу України.

Понад 1000 років «Руській правді». 367 ро-
ків Березневим статтям Богдана Хмельниць-
кого. Понад столітня Конституція УНР. І зга-
дана сьогодні Конституція Пилипа Орлика. 
Наш обов’язок  – примножувати ці важливі 
традиції, оберігаючи сучасну Конституцію, 
знаючи, як важко далося її ухвалення.

Сьогодні я хочу подякувати депутатам 
Верховної Ради України 2-го скликання, які 
попри політичні протистояння, 15 різних 
проектів Конституції, шість тисяч поправок 
перед 2-м читанням і безперервне засідан-

ня протягом понад 24 годин знайшли в собі 
сили й досягли єдності, щоб ухвалити дов-
гоочікувану Конституцію України. Дякуємо 
вам!

Дорогі громадяни!
28 червня 1996 року поява Конституції 

України ознаменувала й низку інших важ-
ливих речей. Українська мова отримала ста-
тус єдиної державної мови, а гривня – статус 
національної валюти. На найвищому законо-
давчому рівні були закріплені державні сим-
воли: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн 
«Ще не вмерла України…».

І всі ці роки існує тільки одне незакрите 
питання. Єдиний державний символ, який 
прямо передбачений Конституцією і якого 
досі не існує.

Це великий герб України.
А тому, відповідно до статті 93 Консти-

туції України, вношу на розгляд Верховної 
Ради України проект закону про великий 
Державний герб України і визначаю його як 
невідкладний для позачергового розгляду 
Верховною Радою. Доповідатиме законопро-
ект під час його розгляду на пленарному за-
сіданні Верховної Ради України перший Пре-
зидент України Леонід Макарович Кравчук.

Зі святом всіх нас! З Днем Конституції 
України!
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Виходить за підтримки
Національної академії

педагогічних наук України

У Гельмязеві   
відновив роботу заклад 
позашкільної освіти

«Україна». «Суверенітет». «Людина»
З виступу Президента Володимира Зеленського на урочистому засіданні  
Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці Конституції України

Проєкт «Президентський 
університет» представ-

ляє взірцеву модель інновацій-
ного освітньо-наукового хабу 
шляхом створення сучасного за-
кладу завдяки концентрації най-
кращих матеріальних і людських 
ресурсів країни. Його здійснен-
ня дозволить виявити й подола-
ти обмеження для ефективної ді-
яльності закладу вищої освіти, 
внести, за необхідності, зміни до 
нормативно-правових актів, які 
встановлюють основні правові, 
організаційні, фінансові засади 
функціонування та розвитку сис-

теми вищої освіти, у сфері науко-
вої, науково-технічної та іннова-
ційної діяльності.

«Президентський університет 
ми бачимо як сучасний іннова-
ційний освітній і науковий центр, 
діяльність якого спрямовуєть-
ся на впровадження ефективних 
освітніх стратегій для реалізації 
інтелектуального й творчого по-
тенціалу громадян України»,  – 
зауважив Міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет.

Сутність проєкту полягає у по-
єднанні високоякісної універси-
тетської освіти, сучасних дослі-

джень та інноваційної діяльності 
шляхом інтегрування з академіч-
ною наукою високого рівня, ви-
сокотехнологічними компаніями 
(концепція «трикутника знань»). 

Один з розробників проєкту, 
академік НАПН України Петро 
Саух, так окреслив ключові осо-
бливості майбутнього закладу:

–  Лідерство у реформуванні 
вищої освіти України, що якраз 
і передбачено проєктом «Пре-
зидентський університет», може 
бути забезпечено такими пара-
метрами: законодавчо закріпле-
на академічна свобода й інсти-

туційна автономія; міжнародний 
професорсько-викладацький 
склад (20%); синергія теорії (30%) 
і практики (70%) в освітньому 
процесі й інтеграція освіти й на-
уки, розпочинаючи з рівня бака-
лаврату; англійська як основна 
мова освітнього процессу; високі 
академічні вимоги для випускни-
ків.

Для координації діяльності 
центральних органів виконавчої 
влади та реалізації проєкту утво-
рено робочу руппу, а в струк-
турі Українського інституту на-
уково-технічної експертизи та 
інформації ‒ структурний підроз-
діл Центр спеціальних проєктів.

Сторінку підготував
Юрій ШЕРЕМЕТА,

«ОіС»

16 червня Уряд схвалив концепцію 
«Президентського університету»
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17 червня на засіданні президії 
Національної академії пе-

дагогічних наук України відбулося 
слухання й обговорення результа-
тів дослідження «Методичні основи 
розроблення SMART-комплексів для 
підготовки кваліфікованих робітни-
ків аграрної, будівельної і машинобу-
дівної галузей», яке виконувалося ла-
бораторією електронних навчальних 
ресурсів Інституту професійно-тех-
нічної освіти НАПН України. Допові-
дав за результатами опрацювання на-
укової тематики науковий керівник 
зазначеного прикладного досліджен-
ня доктор педагогічних наук, профе-

сор Микола Пригодій. 
Результати дослідження високо 

оцінили учені й практичні праців-
ники сфери професійно-технічної 
освіти. 

Від експертів (голова комі-
сії) виступила професор кафедри 
комп’ютерних наук і математики 
Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, член-кореспон-
дент НАПН України, доктор педа-
гогічних наук, професор Наталія 
Морзе. Вона зазначила: «Розробле-
ні SMART-комплекси навчальних 
дисциплін забезпечують органі-
зацію та методичний супровід на-

вчальної діяльності учнів/студентів 
(для самостійної підготовки до на-
вчальних занять за всіма їх вида-
ми, для виконання практичних та 
лабораторних робіт, виконання ін-
дивідуальних проектів, здійснення 
контролю засвоєння навчального 
матеріалу тощо). Завдяки викорис-
танню SMART-комплексів навчаль-
них дисциплін стає можливим опе-
ративне втручання у структуру 
робочої програми з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей учасни-
ків освітнього процесу».

Про інноваційність та потрібність 
розробок засвідчили під час засідан-

ня Президії НАПН України мето-
дист Навчально-методичного цен-
тру професійно-технічної освіти у 
Луганській області Ольга Лебедин-
ська, заступник директора з навчаль-
но-виробничої роботи Автомобіль-
но-дорожнього фахового коледжу 
Національного університету «Львів-
ська політехніка», кандидат педаго-
гічних наук Юрій Якімець, завідувач 
інформаційно-аналітичного кабінету 
Навчально-методичного центру про-
фесійно-технічної освіти в Закарпат-
ській області Наталія Палош.

Члени Президії НАПН Украї-
ни зазначили про міждисциплінар-
ність здійсненого дослідження, яке 
сполучає педагогічні засновки з ін-
формаційними технологіями та осо-

бливостями професійного знання. 
«Міждисциплінарність  – принци-
пова методологічна основа перспек-
тивних досліджень», – наголосив під 
час розгляду питання про розроблен-
ня SMART-комплексів президент 
НАПН України Василь Кремень. 

Представники закладів профе-
сійної (професійно-технічної) осві-
ти заявили про надзвичайну заці-
кавленість у продовженні співпраці 
з Інститутом професійно-технічної 
освіти НАПН України із означеного 
напряму.

Валентина ГОРДІЄНКО, 
учений секретар відділення 
професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України

Новини

SMART-комплекси для профтехосвіти

24 червня, Міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет презен-

тував модель Національного технопарку з 
підвищення якості освіти під час Всеукраїн-
ської стратегічної сесії «Освіта України – 30. 
Національний технопарк з підвищення яко-
сті освіти» в м. Харків. Основна мета захо-
ду – трансформація національної системи 
освіти, розбудова Нової української школи 
та забезпечення якісної та доступної освіти.

У заході взяли участь заступник Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин, 
Голова підкомітету з питань вищої освіти 
Комітету Юлія Гришина, керівництво Хар-
ківської ОДА, Харківської обласної ради та 
мерії, керівники департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської та Хар-
ківської міських державних адміністрацій, 
ректори (директори) закладів вищої та піс-

лядипломної педагогічної освіти, вчені Наці-
ональної академії педагогічних наук України, 
представники освітньої громадськості.

Міністр презентував структуру Націо-
нального технопарку з підвищення якості 
освіти, в якому передбачатимуться 7 хабів 

та сервісні центри:
✓ Hub Освітніх high-tech (STEM-

інкубатор); 
✓ Hub Сервісний дизайн освітніх техно-

логій;
✓ Інтелектуальна платформа TeachHub; 
✓ Hub Освіта для мене – школа для всіх; 
✓ Hub Відкрите партнерство Open 
Partnership;
✓ Hub Освіта. Наука. Особистість. Educa-
tion. Science. Personality;
✓ Hub Інноваційний менеджмент Innova-
tive Management. 

«Запровадження представленої моде-
лі має гарантувати входження України 
до держав із потужними освітніми сис-
темами та стане передумовою зростання 
економічного потенціалу нашої держа-
ви. Задля реалізації цієї мети пропонуємо 
об’єднатися в технопарк топменеджерам 

освіти, науковцям, ректорам університетів, 
директорам педагогічних коледжів, шкіл, по-
зашкільних закладів освіти, батькам здобу-
вачів освіти, бізнесу, нашим партнерам і всім 
охочим. Будемо вдячні за ідеї, пропозиції, го-
товність ділитися досвідом», – зазначив Мі-
ністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Учасники сесії обговорили ідею створен-
ня Національного технопарку з підвищення 
якості освіти та модель з чотирьох базових 
компонентів: упровадження в національ-
ний освітній простір основних цінностей та 
компетентнісної освіти; розвиток інтелекту-
альної еліти нації; створення безпечного для 
життя та здоров’я середовища; трансформа-
ція системи управління освітою.

Освітній десант у Харкові
У Харкові відбулася низка заходів, що ознаменували новий щабель зростання української освіти: Всеукраїнська страте-

гічна сесія «Освіта України – 30. Національний технопарк з підвищення якості освіти», Всеукраїнська науково-практична 
конференція за міжнародної участі «Освіта України  –  30. Здобутки та перспективи» та урочисте засідання вченої ради 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.  Сковороди з нагоди присвоєння звання Honoris Causa 
польському вченому Франтішеку Шльосеку.

23 червня відбулося урочисте засідання 
вченої ради університету, присвячене 

врученню диплома Почесного доктора (Honoris 
Causa) ХНПУ імені Г.С.  Сковороди відомому 
польському вченому Франтішеку Шльосеку. 
У засіданні вченої ради взяли участь польські 
вчені і наукові працівники Національної акаде-
мії педагогічних наук України. 

Від української сторони рекомендацію 
щодо присвоєння звання Почесного докто-
ра Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.  Сковороди виголоси-
ла академік-секретар Відділення професійної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, по-
чесний доктор ХНПУ імені Г.С.  Сковороди 
Нелля Ничкало. Від польської сторони – відо-
мі польські вчені: іноземний член Національ-
ної академії педагогічних наук України, про-
фесор Академії спеціальної педагогіки імені 
Марії Гжегожевської у Варшаві, віце-прези-
дент Міжнародної Асоціації ректорів педаго-
гічних університеті Європи Ян Лащик; про-
фесор Університету Марії Кюрі-Склодовської 

в Любліні Рішард Бера; професор, директор 
Інституту суспільних справ Педагогічного 
університету імені Комісії Національної Осві-
ти у Кракові Норберт Пікула. Ректор ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди, член-кореспондент 
НАПН України Юрій Бойчук зачитав рішен-
ня вченої ради університету та висловив спо-
дівання на розвиток співробітництва між уні-
верситетами двох країн. 

На підставі аналізу наукових досліджень, 
професійного досвіду та за особисті твор-
чі здобутки у дослідженні проблем педаго-
гічної діяльності, андрагогіки і професій-
ної педагогіки та активну участь у розвитку 
польсько-української співпраці у сфері осві-
ти і педагогічної науки, ректор Юрій Бойчук 
оголосив професора, доктора хабілітовано-
го, іноземного члена НАПН України, голову 
Наукового педагогічного товариства «Поль-
ща-Україна» пана Франтішека Шльосека 
Почесним доктором (Doctor Honoris Causa) 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Диплом і мантію, що підтверджують ви-

соке звання, вченому вручили ректор Юрій 
Бойчук і член-кореспондент НАПН України, 
завідувач кафедри філософії Марія Култає-
ва. «Дякую всім вам за цю велику честь бути 
Почесним доктором славетного університету 
і сподіваюся, що надалі ми будемо поглиблю-
вати нашу співпрацю»,  – зазначив пан про-

фесор. Високий гість виголосив традиційну 
інавгураційну промову «Якість навчання: фе-
номонологічний аналіз поняття».

З вітальними словами виступили голова 
Конгресу української інтелігенції, перший 
заступник голови Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, ака-
демік НАПН України Георгій Філіпчук, ди-
ректор Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 
член-кореспондент НАПН України Лариса 
Лук’янова, ректор Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського Наталія Лазаренко.

Урочиста церемонія завершилася святко-
вим концертом, під час якого лунали укра-
їнські та польські народні пісні, музичні 
композиції вітчизняних та польських компо-
зиторів.

Стратегічна сесія зі створення національного технопарку

Диплом Honoris Causa – польському професору

25 червня на базі ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди відбувся підсумковий 

етап Всеукраїнської науково-практичної 
конференції за міжнародної участі «Осві-
та України  –  30. Здобутки та перспекти-
ви».

Відкрив конференцію ректор універси-
тету Юрій Бойчук, який зосередив увагу 
учасників на важливих питаннях та ви-
кликах, що нині постають перед освітяна-
ми. 

Перед зібранням виступила заступниця 
Міністра освіти і науки України Віра Ро-
гова, яка почала з цитати Міністра освіти 
і науки України Сергія Шкарлета «Еліту 

має готувати еліта!». Віра Рогова розповіла 
про національний технопарк з підвищен-
ня якості освіти: мету, цінності та основ-
ні напрями діяльності. Після виступу Віра 
Борисівна відповіла на запитання учасни-
ків конференції.

Відбулася презентація Науково-дослід-
ного інституту експериментальної дидак-
тики ХНПУ імені Г.С.  Сковороди. Висту-
пили директор НДІ експериментальної 
дидактики ХНПУ імені Г.С.  Сковороди 
Ірина Гавриш, директор Інституту охоро-
ни здоров’я дітей та підлітків НАМН Укра-
їни Георгій Даниленко, завідувач лабора-
торії «Health promotion. Психодидактика» 

цього ж інституту Олена Щербакова, до-
цент кафедри педагогіки Національного 
університету біоресурсів і природокорис-
тування України Олег Єресько.

Під час заходу відбулося урочисте на-
городження переможців загальноунівер-
ситетського конкурсу студентських робіт 
«Навчаємось з радістю  – зростаємо ща-
сливі». Конкурс мав наступні номінації: 
«Кроки до щастя. Професія – учитель» 
(плакат); «Мої професійні цінності» (пла-
кат),  «Плекаємо інтелектуальний потен-
ціал нації» (плакат), «Ідеї Сковороди в 
образах сучасності» (фотоколаж). Пере-
можців та лауреатів конкурсу нагородже-

но пам’ятними сертифікатами та грошо-
вими преміями.

Науково-практична конференція ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Світлана БЕРЕЖНА,
проректор з наукової, інноваційної  

і міжнародної діяльності
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
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Василь КРЕМЕНЬ,
президент НАПН України,
академік НАН України,
академік НАПН України,
доктор філософських наук, професор

Формування освітньої 
політики 
у сфері освіти дорослих

З виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. 
Освіта і наука», 31 травня – 2 червня 2021 року

Освіта дорослих ніколи не мала такого значення, 
як нині. Внаслідок того, що людство вступило 

в інноваційний тип прогресу, який характеризуєть-
ся надзвичайно швидкою, динамічною зміною умов 
життя і діяльності людини, зміною ідей, знань, тех-
нологій тощо, що відбувається протягом людського 
життя.

Перше – формування інноваційної людини, як того 
вимагає розвиток нинішнього, знаннєвого, суспіль-
ства. Людини інноваційного мислення, інноваційної 
культури, зі здатністю до інноваційного типу діяльно-
сті. Це завдання вимагає змін і в традиційній освіті, і 
в освіті дорослих.

Друге – навчити дитину навчатися протягом всього 
життя, виробити уміння, навичку й потребу навчатися. 
«Homo sapiens» у ХХІ столітті – це людина, яка постійно 
навчається. Постійна освіта і самоосвіта має бути однією 
з ключових ознак сучасної людини.

Третє – використання постійно оновлюваних знань у 
практичній діяльності  – професійній діяльності, засто-
сування у побуті й ін. Це шлях до формування знан-
нєвої людини, знаннєвого суспільства.

Освіта дорослих має стати обов’язковою і широко 
організованою. Тут потрібно вирішити наступне.

Утвердити в громадській думці освіту дорослих як 
найбільш надійний шлях до кращої самореалізації 
людини і до кращого, успішного життя. Тут потріб-
но серед іншого шанувати людину знання, шанувати 
кваліфікованого фахівця. На превеликий жаль непро-
фесійність набула широкого розповсюдження у нашо-
му суспільстві в останні десятиліття.

Необхідно створити механізм зацікавлення лю-
дини в освіті. Механізм, який спонукав би людину, в 
якій би галузі вона не працювала. І тут має бути співп-
раця з приватним сектором економіки.

Потрібно створити широку, розгалужену мережу 
ринку освітніх послуг. Хочу наголосити, що вона має 
бути створена не лише як окремі проекти, а й на базі 
чинних освітніх закладів профтехосвіти й вищої осві-
ти. Як у кращих світових університетах, мають бути 
програми, що їх може обрати людина для підвищення 
кваліфікації, або перенавчання.

Підготовка фахівців з освіти дорослих. Приємно по-
відомити, що за наполяганням Національної академії 
педагогічних наук України два роки тому узаконено 
професію «андрагог»  – педагог освіти дорослих, і чо-
тири університети вже готують фахівців за цією спе-
ціальністю.

Наступне  – розроблення методології і методики 
освіти дорослих, адже тут є специфіка. Це дорослі 
люди, а також, це люди з потужним минулим, знан-
нями, що теж треба використати у їх подальшій діяль-
ності.

І ще надзвичайно важливе – створювання центрів 
оцінювання набутих навичок і отримання докумен-
тів, що свідчать про нарощення кваліфікації.

Наостанок зазначу, що в складі НАПН України є 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зазюна, на базі якого функціонує кафедра осві-
ти дорослих (ЮНЕСКО), працює Асоціація освіти до-
рослих, що входить до Європейської асоціації освіти 
дорослих.

Треба поширювати світовий рух Міст, що навча-
ються, яких в Україні вже є сім.

Справа рухалась би швидше, якби вже був прийня-
тий закон про освіту дорослих, підготовлений Мініс-
терством освіти і науки України у співпраці з Наці-
ональною академією педагогічних наук України й 
освітньою громадськістю.

9 червня відбулася науково-практич-
на конференція «Освітній процес у 

закладах дошкільної освіти: сутність та 
інноваційний потенціал», організована 
Інститутом проблем виховання НАПН 
України. Захід всеукраїнського рівня про-
водився під патронатом Комітету Верхов-
ної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій спільно з Міністерством освіти 
і науки України, Державною Установою 
«Український інститут розвитку освіти».

У заході взяли участь понад 1600 фа-
хівців дошкільної галузі – вчені науко-
вих установ НАПН України, викладачі 
закладів вищої освіти, інститутів після-
дипломної педагогічної освіти, вихователі 
закладів дошкільної освіти, представники 
Міністерства освіти і науки України.

Модераторами конференції виступили 
завідувач лабораторії дошкільної освіти і 
виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України Ольга Рейпольська і го-
ловний науковий співробітник лаборато-
рії дошкільної освіти цього ж Інституту 
Наталія Гавриш.

З мотиваційним словом до учасників кон-
ференції звернувся Президент Національ-
ної академії педагогічних наук України Ва-
силь Кремень, який відмітив роль раннього 
і дошкільного періоду дитинства у розвит-
ку особистості дитини, що позначається на 
життєдіяльності людини впродовж її життя 
та наголосив на важливості усвідомлення 
суспільством значущості розвитку дитини 
і місії вихователів у цьому процесі. Вчений 
наголосив на необхідності вирішення клю-
чових проблем у дошкіллі: забезпечення до-
ступу до якісної дошкільної освіти на базі 
державних, комунальних і приватних уста-
нов, необхідність використання для цього 
всіх можливостей закладів дошкільної осві-
ти. Василь Кремень зазначив про роль На-
ціональної академії педагогічних наук Укра-
їни, що плідно взаємодіє з Міністерством 
освіти і науки України та підкомітетом з пи-
тань раннього розвитку та дошкільної осві-
ти Комітету Верховної Ради України з пи-
тань освіти, науки та інновацій, у вирішенні 
актуальних проблем дошкільної галузі.

Слова вітання учасникам і гостям кон-
ференції виголосив Голова підкомітету з 

питань раннього розвитку та дошкільної 
освіти Комітету Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інновацій Воло-
димир Воронов. Він відзначив позитивні 
зрушення у законодавчій базі дошкільної 
освіти і виголосив вдячність науковцям 
і практикам дошкільної ланки освіти за 
нові ініціативи, що сприяють розвитку до-
шкільної галузі.

До присутніх звернувся директор Дер-
жавної установи «Український інститут 
розвитку освіти» Вадим Карандій. Серед 
завдань діяльності нової державної інсти-
туції – Українського інституту розвитку 
освіти (УІРО) як агенції для впроваджен-
ня освітніх реформ, Вадим Карандій відмі-
тив сприяння розбудові дошкільної галузі і 
впровадженню освітніх інновацій у сучас-
ну систему дошкільної освіти України. 

На пленарному засіданні з ключовими 
доповідями виступили директор Інсти-
туту проблем виховання НАПН України 
Іван Бех, начальник відділу дошкільної 
освіти Департаменту дошкільної, шкіль-
ної, позашкільної та інклюзивної освіти 
МОН України Світлана Нерянова, завід-
увач лабораторії психології дошкільни-
ка Інституту психології імені Г.С.  Костю-
ка НАПН України, доктор психологічних 
наук, професор Тамара Піроженко, на-

чальник відділу дошкільної та початкової 
освіти ДУ «Український інститут розвитку 
освіти» Ольга Косенчук, науковий співро-
бітник відділу освіти дітей з порушення-
ми слуху Інституту спеціальної педагогі-
ки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України, директорка Дитячого 
центру «Mr.Leader» Наталія Піканова, 
доцент кафедри дошкільної освіти Київ-
ського університету імені Бориса Грінчен-
ка Олена Половіна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри до-
шкільної освіти Маріупольського держав-
ного університету Олена Брежнєва й ін.

Прогресивні практики з актуальних за-
вдань дошкільної освіти було продемон-
стровано у низці майстер-класів від про-
відних фахівців дошкільної галузі.

Конференція засвідчила високий інте-
рес до проблем дошкільної освіти у ши-
рокої аудиторії освітян та готовність до 
об’єднання зусиль у розв’язанні її нагаль-
них проблем.

Вікторія РАГОЗІНА,
провідний науковий співробітник 

Інституту проблем виховання 
НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник

Дошкільна освіта: об’єднання зусиль і розвиток

11 червня у сфері освіти дорослих 
України відбулися дві важливі 

події.
По-перше, у залі засідань колегії Мініс-

терства освіти і науки України відбулася 
презентація дослідження освіти дорос-
лих в Україні, здійсненого групою екс-
пертів на замовлення DVV Intеrnational 
в Україні,

У вступному слові заступник Міністра 
освіти і науки України Андрій Вітренко 
підкреслив важливу роль освіти дорос-
лих, що її вона відіграє у сучасному су-
спільстві, і наголосив, що МОН України 
суттєво посилило увагу до розвитку цьо-
го освітнього напряму.

Народний депутат України – член Ко-
мітету Верховної Ради України з питань 
науки, освіти та інновацій Юлія Гриши-
на, яка теж брала участь у презентації, 
відзначила, що у Комітеті надають вели-
кого значення розвитку системи освіти 
дорослих у нашій державі, а в структу-

рі Комітету є підкомітет з питань освіти 
впродовж життя та позашкільної освіти.

Учасників привітала регіональ-
ний директор Представництва DVV 
Intеrnational в Україні, Молдові та Біло-
русі Беттіна Бранд.

Презентувала результати дослідження 
кандидат історичних наук, незалежний 
експерт з питань освіти і освітньої полі-
тики Олена Панич.

В обговоренні взяли участь та відпові-
ли на запитання експерти-виконавці док-
тор фізико-математичних наук, професор, 
член Науково-методичної ради МОН Во-
лодимир Бахрушин; доктор педагогічних 
наук, професор, голова правління Україн-
ської асоціації освіти дорослих, директор 
Інституту педагогічної освіти і освіти до-
рослих імені Івана Зязюна НАПН України 
Лариса Лук’янова; виконавчий директор 
Української асоціації освіти дорослих, го-
лова Громадської ради при МОН України 
Микита Андрєєв.

По-друге, генеральний директор ди-
ректорату фахової передвищої, вищої 
освіти МОН України Олег Шаров та ке-
рівник експертної групи з питань фахо-
вої передвищої освіти МОН Ігор Балуба 
презентували актуальну версію законо-
проекту «Про освіту дорослих».

В обговоренні обох документів бра-
ли участь державний експерт експертної 
групи з питань формування стратегій 
Директорату стратегічного планування, 
координації політики та євроінтеграції 
Міністерства соціальної політики Украї-
ни Ірина Степаненко; головний спеціа-
ліст відділу контролю за наданням осві-
ти дорослим департаменту контролю у 
сфері вищої, фахової передвищої освіти і 
освіти дорослих Державної служби яко-
сті освіти Максим Скидан й ін.

Лариса ЛУК’ЯНОВА,
директор Інституту ПООД 

імені Івана Зазюна НАПН України,
член-кореспондент 

НАПН України

Важливі події в освіті дорослих



4 2021’6Соціум

9 червня за ініціативи відділу ан-
драгогіки Інституту педагогіч-

ної освіти і освіти дорослих імені Іва-
на Зязюна НАПН України в онлайн 
форматі проведено ІХ  Всеукраїнські 
педагогічні читання «Освіта впро-
довж життя: вимоги часу», присвяче-
ні актуальним ідеям видатного вче-
ного-педагога Олени Дубинчук.

У Читаннях взяли участь педаго-
гічні, науково-педагогічні праців-
ники закладів вищої, післядиплом-
ної освіти, наукових установ НАПН 
України, педагоги закладів загальної 
середньої освіти з різних регіонів 
України.

Модератором заходу виступила 
директор Інституту педагогіячної 
освіти і освіти дорослих імені Іва-
на Зязюна НАПН України Лариса 
Лук’янова.

Цьогорічні Читання були осо-
бливими. На пленарному засідан-
ні учасники Читань поринули у 
вир спогадів про академіка НАПН 
України, теоретика і методоло-
га Семена Устимовича Гончарен-
ка, математика Олену Степанівну 
Дубинчук, музиканта, хормейсте-
ра Людмилу Олександрівну Хлєб-
никову  – непересічних науковців і 
педагогів, фахівців, наділених ви-

нятковими особистісними якостя-
ми. Вибір формату проведення цьо-
горічних Читань був зумовлений 
ціннісними засадами їх професій-
ної діяльності, захопленістю своєю 
справою й відданість їй, ставленням 
до людей, а також пам’ятними дата-
ми: 9 червня 1928 року народився 
Семен Устимович, 21 травня 1919 
року  – Олена Степанівна, 6  трав-
ня свій 90-річний ювілей відзначи-
ла Людмила Олександрівна, а за два 
тижні пішла у засвіти…

У науковій дискусії взяли участь 
академік-секретар Відділення про-
фесійної освіти і  освіти дорослих 

НАПН України Нелля Ничкало; 
директор ІПООД імені Івана Зязю-
на НАПН України Лариса Лук’я-
нова; вчений секретар Відділення 
загальної середньої освіти НАПН 
України Юрій Мальований; дирек-
тор Київського професійно-педаго-
гічного коледжу імені Антона Ма-
каренка Ольга Щербак; завідувач 
лабораторії естетичного вихован-
ня та мистецької освіти Інституту 
проблем виховання НАПН України 
Оксана Комаровська; старший нау-
ковий співробітник, завідувач кафе-
дри професійної освіти Київського 
професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка Ера Ко-
вальчук; старший науковий співро-
бітник відділу андрагогіки ІПООД 
імені Івана Зязюна НАПН України 
Алла Самко.

У щирій світлій атмосфері спіке-
рами було озвучено цікаві, захопливі 
й водночас невідомі широкому зага-
лу ситуації про яскравих, таланови-
тих вчених. Йшлося про їх науко-
ві ідеї та професійні шляхи, спільні 
риси в українському освітньо-нау-
ковому просторі, життєві долі. Важ-
ливість таких спогадів неможливо 
переоцінити, адже людина житиме 
доти, доки про неї пам’ятають…

Програмою Читань також було пе-
редбачено роботу секційних засідань, 
у межах яких понад 50 учасників ско-
ристалися можливістю представити 

доповіді за напрямами: освіта впро-
довж життя у контексті психолого- 
педагогічних досліджень: андраго-
гічні засади професійної підготовки 
фахівців; неформальна освіта різних 
категорій дорослих як ресурс регіо-
нального розвитку; професіоналіза-
ція педагогічного персоналу у сфері 
освіти дорослих; розвиток освіти до-
рослих в Україні та зарубіжжі.

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 
України висловлює щиру вдячність 
усім учасникам за підтримку ініці-
атив відділу андрагогіки щодо про-
світництва у сфері освіти дорослих, 
збереження пам’яті про видатних 
Особистостей  – високодостойних 
представників української педаго-
гічній науки і практики.

Олена АНІЩЕНКО,
завідувач відділу андрагогіки

ІПООД імені Івана Зязюна
 НАПН України,

доктор педагогічних наук,
 професор

Відеозапис пленарного засідання 
розміщено за посиланням: 

Пам’яті видатних вчених-педагогів

3 червня у с.  Гельмязів відбу-
лися святкові заходи з наго-

ди відкриття «Центру розвитку 
творчості та роботи з обдарова-
ними дітьми» Гельмязівської сіль-
ської ради Золотоніського району.

До участі в урочистостях до-
лучилися президент Міжнарод-
ної асоціації позашкільної освіти, 
завідувач кафедри позашкільної 
освіти Національного педагогіч-
ного університету ім.  М.П.  Дра-
гоманова Олена Биковська, ке-
рівник експертної групи з питань 
позашкільної та інклюзивної осві-
ти Міністерства освіти і науки 
України Віктор Сальков, началь-
ник Управління освіти і науки, 
голова постійної комісії облас-
ної ради з питань освіти, науки, 
культури, молодіжної політики 
та спорту ОДА Валерій Данилев-
ський, голова ради директорів 
Черкаського відділення «Всеу-
країнська рада директорів закла-
дів початкової мистецької освіти», 
директор Черкаської дитячої му-
зичної школи № 1 ім. М. Лисенка 
Юлія Темченко, голова Золотоні-

ської РДА Ірина Тернова та голова 
Золотоніської районної ради Бо-
рис Євмина, представник фонду 
«Рідна країна» у Золотоніському 
районі Світлана Суддя, громад-
ський активіст, політик, волонтер 
Іван Степанець, голова Гельмя-
зівської сільської ради Іван Тіта-
ренко.

Для присутніх чудовим вокаль-
ним дарунком стала українська на-
родна пісня «Роде наш красний» у 
виконанні переможниці обласних, 
Всеукраїнських та Міжнародних 
пісенних фестивалів-конкурсів, 
стипендіатки голови Черкаської 
обласної ради Марії Самовол.

– Щиро радий бачити наших ді-
тей, вихованців позашкільного за-
кладу, батьків. Сказати, що позаш-
кілля  – це велика і дуже вагома 
галузь освіти, це майже нічого не 
сказати. Адже воно виконує над-
звичайно важливі як освітні, так і 
виховні, профорієнтаційні функ-
ції. Відтак відновлення позаш-
кільного закладу  – це великий і 
мужній вчинок, адже ці кроки для 
кращого майбутнього наших ді-

тей, – наголосив Валерій Данилев-
ський, звертаючись до присутніх.

У рамках урочистості відбуло-
ся вручення грамот та дипломів 
творчій молоді та їхнім наставни-
кам.

У продовження заходу гості 
мали нагоду ознайомитися з освіт-
нім середовищем Центру розвитку 
творчості та відвідати Гельмязів-

ську загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів, на базі якої функціонує 
частина гуртків.

Також цього дня на шкільному 
стадіоні та парковій зоні відбули-
ся заходи до Міжнародного дня 
захисту дітей за участі місцевої 
творчої молоді.

Довідково:
«Центр розвитку творчості та 

роботи з обдарованими дітьми» 
Гельмязівської сільської ради Зо-
лотоніського району Черкаської 
області  – це заклад позашкільної 
освіти, який здійснює навчання та 
виховання дітей і молоді віком від 
6 до 18 років, а також учнівської 
молоді, як слухачів Малої академії 
наук, віком від 12 до 21 року.

У Центрі функціонують 11 гурт-
ків художньо-естетичного (183 
учні, 10 груп) та спортивно-турис-
тичного спрямування (72 учні, 5 
груп).

Педагоги закладу є авторами 
сучасних методичних матеріалів, 
конкурсів та заходів різних рів-
нів. Колектив щорічно забезпечує 
участь гуртківців у міжнародних, 
всеукраїнських та обласних кон-
курсах.

Тетяна ШЕВЧЕНКО,
заступник начальника відділу

інклюзивної, позашкільної 
освіти та виховної роботи

Управління освіти і науки  
Черкаської ОДА

У Гельмязеві відновив роботу заклад позашкільної освіти

Уперше: олімпіада з основ кібербезпеки серед педагогів
У Навчально-методичному 

центрі професійно-техніч-
ної освіти у Дніпропетровській 
області з 2019 року відкрито Ме-
режну Академію CISCO, де вже 
здобули підвищення кваліфікації 
педагоги з різних дсциплін (ін-
форматики, фізики, математики, 
предметів професійної підготов-
ки) з усіх закладів П(ПТ)О облас-
ті. Завдання підвищити цифрову 
компетентність педагогів зумо-
вило нову ініціативу. У лютому 
2021 року фахівцями Навчаль-
но-методичного центру було впер-
ше проведено обласну Інтернет- 
олімпіаду серед педагогів закла-
дів професійної (професійно-тех-

нічної) освіти з основ кібербезпе-
ки. Змагання відбулися в он-лайн 
режимі. Участь у них взяли 47 пе-
дагогів з 33 закладів професій-
ної (професійно-технічної) осві-
ти області за власним бажанням. 
З тих, хто прагнув випробувати 
свої знання з кібербезпеки були і 
ті, хто вже пройшов навчання на 
дистанційному курсі «Вступ до кі-
бербезпеки» Академії CISCO. За 
одну академічну годину учасни-
ки олімпіади мали дати правильні 
відповіді на 60 тестових питань з 
чотирма варіантами відповідей, з 
яких тільки одна вірна. Питання 
охоплювали всі аспекти кібербез-
пеки та безпеки в Інтернеті. Се-

ред учасників були заступники 
директорів, методисти, викладачі 
професійної та загальноосвітньої 
підготовки і майстри виробничо-
го навчання з професій ІТ.

Методист Професійно-техніч-
ного училища № 2 м. Дніпра Іннеса 
Мазур прокоментувала подію:

– Педагоги у захваті! Цифрова 
компетентність нині виходить на 
перший план, незалежно від фаху 
викладача. А проведена олімпіа-
да дозволила кожному з учасників 
не лише перевірити власні вміння 
і знання, а й «підгледіти» техноло-
гію організації подібних заходів із 
учнями.

Найкращі результати показали 

педагоги з Апостолівського цен-
тру підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів, Криворізького 
центру підготовки та перепідготов-
ки робітничих кадрів будівельної 
галузі, Західно-Донбаського про-
фесійного ліцею, Перещепинсько-
го професійного ліцею, Міжре-
гіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м.  Кривий 
Ріг, Ордена «Знак пошани» вищо-
го професійного училища №  75, 
Кам’янського центру підготовки 
та перепідготовки робітничих ка-
дрів, Криворізького центру підго-
товки і перепідготовки робітничих 
кадрів будівельної галузі, які дали 

правильні відповіді на 90-100% пи-
тань.

Результати олімпіади свідчать 
про те, що у закладах професій-
ної (професійно-технічної) осві-
ти педагоги системно займаються 
підвищенням свого професійного 
рівня, цифрової компетентності та 
результативно пройшли навчання 
у Мережній академії CISCO НМЦ 
ПТО у Дніпропетровській області.

Олександра ШОРОХОВА,
методист Навчально-

методичного центру
професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області,
м. Дніпро
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«Федерація жінок за мир 
у всьому світі» (Голова 

правління  – Тетяна Коцеба) за-
просила жінок з активною жит-
тєвою позицією з різних регіонів 
України, а також з Європи та Азії 
на ХІV Міжнародну конференцію 
«Вплив жінки-матері на формуван-
ня громадянського суспільства», 
що й відбулася в режимі онлайн 
9 червня.

Українки щиро вітали колежа-
нок і друзів із-за кордону, які не-
одноразово брали участь у таких 
форумах: міжнародну віце-прези-
дентку Федерації жінок за мир у 
всьому світі у регіоні Європи, пре-
зидентку Комітету Неурядових ор-
ганізацій зі статусу жінок при ООН 
у Женеві Керолайн Хандшін; пре-
зидентку Федерації жінок за мир у 
всьому світі Великої Британії Міт-
ті Тому; президентку Федерації жі-
нок за мир у всьому світі Франції 
Бріджіт Ваду; директорку «Фонду 
1000 журавликів», представницю 
Федерації жінок за мир у всьому 

світі з Японії Нобуко Оморі. Вони 
високо оцінили роботу конферен-
ції та поділилися думками щодо 
організації роботи з розбудови ці-
лісної системи сталого миру.

Тетяна Коцеба у доповіді за-
значила, що одним із ключових 
напрямів діяльності Федерації є 
підвищення ролі жінки і мате-
рі у сприянні миру та стабільнос-
ті. Голова Національної ради жі-
нок України, доктор медичних 
наук, професорка Людмила Поро-
хняк-Гановська закцентувала ува-
гу членів конференції на зміцненні 
здоров’я жінок-матерів (особливо 
на селі!) та й людства загалом.

Нагороду «Жінка року» цього-
річ отримали видатні українки, 
які досягли успіху у різних сфе-
рах життя  – державній, громад-
ській діяльності, науці, спорті, 
мистецтві та інших сферах: Ірина 
Соколова («Працівниця культур-
ної сфери»), завідувачка бібліоте-
ки Дружби народів в Подільсько-
му районі м.  Києва; Надія Пукас 

(«Громадська діячка»), поетеса, 
композиторка, співачка; Світла-
на Грибкова («Меценатка»), во-
лонтерка, меценатка; Юлія Зорен-
ко («Багатодітна мати»), матір 14 
дітей; Любов Володарська (Бася 
Володарская) («Волонтерка»), 
професійний фотограф, військова 
капеланка; Лідія Скрипка («Педа-
гогиня»), директорка Роменської 
загальноосвітньої спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів імені Йоффе; 
Галина Кучер («Працівниця соці-
альної сфери»), начальниця управ-
ління праці та соціального захисту 
населення Уманської міської ради; 
Ірина Персанова («Мисткиня»), 
доцентка Київського національно-
го університету театру, кіно і теле-
бачення ім.  І.К.  Карпенка-Карого; 
Ганна Ольховик («Громадська ді-
ячка»), вчителька-реабілітолог, Го-
лова правління ГО «Спілка багато-
дітних родин «Берегиня» м. Києва.

У рамках конференції відбулася 
презентація переможців традицій-
ного конкурсу «Моя мама найкра-

ща» газети «Справи сімейні», яких 
привітав головний редактор цього 
унікального Всеукраїнського ви-
дання Михайло Ільїн. Це учениці 
гімназії №  172 «Нивки» Єлизаве-
та Шарапа і Єва Єгорова; учні 3-Е 
класу Ірпінського ліцею № 3, м. Ір-
пінь Київської області Артур Мед-
ведєв і Ганна Носач.

Модераторкою конференції ви-
ступила громадська діячка Оль-
га Ходацька. Роботу конференції 

прикрасили музичні вітання за-
служених артисток України Ірини 
Персанової та Руслани Лоцман.

Ольга ХОДАЦЬКА,
заступниця голови

Правління Київського
міського об’єднання 

Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т. Шевченка,

Посол миру

Жінка у громадянському суспільстві

В Ізмаїлі 80 випускників Спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи №  1 

ім.  О.В.Суворова з поглибленим вивченням 
англійської мови попрощалися зі своїми вчи-
телями і – вийшли в доросле життя. 

Випускний, де було місце і сльозам, і радо-
щам, почався з урочистої частини в Ізмаїль-
ському будинку культури ім.  Т.Г.  Шевченка. 
Здавалося, що всі, хто став його учасником, 
водночас були й головними героями заходу: 
вчителі, їх вихованці, батьки та друзі випус-
кників.

А ось «мамою» свята стала Заслужений 
працівник освіти України Діана Дудченко, 
яка у школі працює вже 41-й рік, з них 25 – 
директором. Вона згадувала, якою хвилюю-
чою була зустріч одинадцятирічної давності, 
коли боязкі діти-шестирічки прийшли в 
школу, щоб вирости й «стати на крило».

– Дякую батькам за те, що довірили нам 
найдорожче, що у вас є, – дітей, – сказала Ді-
ана Іванівна. – У кожного з них – кілька та-
лантів, тому вони завжди обиратимуть пра-
вильний шлях у житті. Дорогі випускники! 
Самостійність ми вам прищепили  – і у вас 
все вийде!

На випускному вечорі звучали слова по-
дяки вчителям, які зробили все, щоб закла-
дені від народження обдарування і здібності, 
не пропали – розцвіли. Учні осягали шкільні 
науки й водночас ставали дослідниками, фі-
лософами, спортсменами, акторами, худож-
никами, вокалістами, танцюристами, опано-
вуючи все, що було цікаво.

Предметом особливої гордості педагогіч-
ного колективу є те, що у випуску цього року 
26 медалістів, більше 10 відмінників й усі 
інші – з хорошими оцінками, серед яких ліче-

ні «дев’ятки» і «вісімки» і поодинокі «сімки» 
і «шістки». Останнє можна пояснити серйоз-
ністю ЗНО і дистанційним навчанням в пе-
ріод карантину.

А ось значні успіхи вихованців першої 
школи, їх глибокі знання і різнобічний роз-
виток – результат багаторічної співпраці на-
вчального закладу з Ізмаїльською картинною 
галереєю, що «виросла» до Обласного центру 
естетичного виховання, і Національною ака-
демією педагогічних наук України.

Необхідно зробити відступ.
Ізмаїльська СЗШ №  1  – науково-експе-

риментальний майданчик Інституту об-
дарованої дитини Національної академії 
педагогічних наук України (науковий керів-
ник  – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Лідія Ткаченко). 
Учителі школи  – постійні учасники науко-
вих заходів – круглих столів, семінарів та 
конференцій. Однією з останніх тем спільної 
науково-експериментальної діяльності була 
«Соціалізація обдарованих старшокласників 
в Інтернет-просторі».

– Експериментальна діяльність підвищує 

кваліфікацію, академія вчить нас, учителів, а 
ми – наших учнів, і все разом дає такий стій-
кий результат у вигляді розвитку й успіхів 
наших дітей, – зазначила Діана Дудченко.

...На випускному згадали про всіх, хто до-
помагає школі у вкрай відповідальній справі 
виховання підростаючого покоління, – про 
місцеву владу, яка оперативно реагує на за-
пити закладу освіти, Уряд України і Мініс-
терство освіти і науки України, а також бать-
ків, найбільше зацікавлених в успіхах своїх 
чад.

Ізмаїльська спеціалізована загальноосвіт-
ня школа №  1 ім.  О.В.Суворова з поглибле-
ним вивченням англійської мови давно ста-
ла першим навчальним закладом не тільки 
за офіційною нумерацією, але й за прагнен-
ням зробити процес навчання повноцінною 
співпрацею вчителя й учня, результатом яко-
го стає формування інтелектуального потен-
ціалу нашого спільного майбутнього.

І знаєте, що подумалося, коли після за-
вершення урочистої частини випускники 
й учасники свята виходили із палацу куль-
тури?

Вони обов’язково прийдуть в рідну школу.
Щоб не тільки ностальгувати в рідно-

му класі, але й привести сюди своїх дітей (а, 
може, і онуків?). Тому що в першій школі 
така традиція вже є. У цьому – довіра, засно-
вана на власному досвіді.

А це дорогого коштує!
Успіхів вам, випускники-2021!
Удачі тобі, Перша школо!

Ірина КОРОЛЬКОВА,
журналіст,

м. Ізмаїл, Одеська обл.

Удачі тобі, Перша школо!

– Життя вкрай багатогранне, і хочеться встиг-
нути всюди. Вважаю себе реалізованим вченим 
й університетським професором. Але будь-який 
успіх ґрунтується на копіткій, «багатоповерхо-
вій» праці. Це постійне спілкування зі студента-
ми, прагнення донести до них не лише сутність 
інформатичних і математичних проблем, які, до 
речі, розв’язуються інтелектуальними зусиллями 
та дотриманням логіки міркувань, а й сутність 
життєвих проблем, до розв’язання яких треба до-
класти працю душі й неспокій серця. Це незмінна 
науково-дослідна діяльність, що дозволяє профе-
сійно бути на вістрі питання. Це творча саморе-
алізація…

Здійснено вже вісім міжнародних наукових 

проєктів, чотири з яких під моїм керівництвом. 
Наразі чекаємо успішного завершення проєк-
ту «Аналітичний центр Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка» в рамках «Ініціативи 
з розвитку аналітичних центрів в Україні» Між-
народного фонду «Відродження» у партнерстві 
з Ініціативою відкритого суспільства для Євро-
пи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства 
Швеції в Україні. І мріємо про нові, що сприяти-
муть піднесенню рідного університету.

Щодо публікацій у базах SCOPUS та Web of 
Science – їх стільки, що вже не цікаво й згадува-
ти!.. (Сміється)

Сподіваюся на подальший розвиток електро-
нного наукового фахового видання з міжнарод-

ною редакційною колегією «Відкрите освітнє 
е-середовище сучасного університету», головним 
редактором якого я є, що був заснований ще 2015 
року, і який, за відгуками експертів, сприяв реалі-
зації багатьох ідей в галузі дистанційного навчан-
ня. Знаєте, наскільки актуальним це є в останні 
роки!

Звичайно, тішить, що освітня громадськість 
обирає наші підручники з інформатики, й гро-
мадське обговорення допомагає робити їх усе 
кращими.

Мабуть, найбільше хвилює розвиток наукової 
школи, оскільки молоді науковці – це майбутня 
еліта нашої країни. Побажайте нам усім здоров’я 
і наснаги!

Ювілей – час окреслення нових проєктів. Наталія Морзе
Нинішня ювілярка – Наталія Морзе – феномен сучасної жінки, який всі обговорюють, але який насправді зустрічається не так часто. Їй – щирі 

привітання від редакції газети з ювілейним днем народження, побажання здоров’я, щастя й подальшого розквіту. А також слово у рубриці.

Наталія МОРЗЕ, 
проректор з питань 
інформатизації навчально-наукової 
та адміністративної діяльності 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка, професор кафедри 
комп’ютерних наук і математики 
ФІТУ Університету Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України
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ВЛАДА  
ЯК ВИГРАШ?

Нераціональність, а отже невігластво 
і некомпетентність завжди виника-

ють тоді, коли людина чи група людей за 
різних життєвих обставин (як це показав 
Еразм Роттердамський) виконує роботу 
одним і тим самим способом, але сподіваю-
чись обов’язково отримати різноманітні ба-
жані результати. Іншими словами, мудрий 
ніколи не вимірює розмаїття речей і люд-
ських вчинків одним масштабом, бо це був 
би вияв неспроможності створити інфор-
мацію. Одномірні зв’язки з навколишнім се-
редовищем, у тому числі з іншими, людина 
вибудовує не на основі знання, а на гадках, 
тобто на символіко-міфопоетичній основі. 
Звідси відоме усім дилетантство «зцілюва-
чів світу», в якому місце досвіду й розуму 
заступає абсурд. Своєрідним прообразом 
(архетипом) цієї глупоти можна вважати, 
скажімо, зображеного Григорієм Сковоро-
дою Алківіада, який, прагнувши пізнати 
сутність богів, розбивав одне за одним їхні 
скульптурні зображення. Алківіад не ро-
зумів, що боги – це опредметнені людьми і 
символічно представлені соціуму думки са-
мих людей.

Міркування Е.  Роттердамського про 
глупоту, яку він вважав могутнішою за ро-
зум і мудрість, знаходять в наш час про-
довження в концепції пост-правди, яка все 
частіше зустрічається не лише в сучасному 
публіцистичному, а й науковому дискур-
сах. Зараз нерідко констатують, що не лише 
в суспільних науках складається «марево- 
мудра» ситуація, що включає в себе і «від-
вертих дурисвітів», і «вчених світового рів-
ня». Для сучасної політології пост-прав-
да  – наслідок світу, в якому індивідуальні 
відчуття й досвід постають найвищими цін-
ностями. В результаті за останні 100–150 ро-
ків постав гіпертрофований світ, у якому 
індивідуальна віра в щось (докса) стала пе-
реважати об’єктивну істину.

На думку Стіва Фуллера, автора книги 
«Пост-правда: знання як гра у владу» (2018), 
одна із головних особливостей пост-прав-
ди  – розмитість кордонів між істиною та 
неясністю, напівправдою, явною помилкою 
і задуманим обманом. В умовах пост-прав-
ди істина перебуває серед множинності ли-
ків неістинного, тому віра в її існування, в 
те, що вона унікальна і володіє найвищою 
пізнавальною цінністю, постає проблем-
ною справою подвійно: важко відшукати 
і зберегти її, але ще важче діяти відповід-
но до неї. Широке розповсюдження інфор-
мації завдяки Інтернету, соціальним мере-
жам тощо робить об’єктивну оцінку фактів 
менш значущою, ніж суб’єктивні переко-
нання, моральна оцінка та емоції. Усе це є 
особливо трагічним у тих ситуаціях, коли 
потужний розвиток медіа та інформацій-
них технологій стирає відмінності між 
правдою й вигадкою, а уміння сумніватися, 
перевіряти почуте або прочитане, відсіюва-
ти неправдиву інформацію вже не виступає, 
так би мовити, ефективним засобом «інте-
лектуальної гігієни».

Фактично пост-правда  – це гра в знан-
ня, в якій істина є призом, нагородою. Ме-
тою цієї гри виступає влада, яку дає істинне 
знання. Але при умові, що інші гравці ви-
знають володаря призу найкращим корис-
тувачем істинного знання. Хоча це знан-
ня  – його, суб’єктивне. Іншими словами, 
пост-правда  – це політика, що спираєть-
ся на почуття і власні переконання, які на-
справді не мають під собою реальних під-
1 «Філодокс» за визначенням Оксфордського словника – «це людина, яка «любить» несамовито сповідувати свою або чужу думку. «Це догматична особа, яка постійно сперечається і конфліктує». Oxford English 
Dictionary: site URL.: https://www.oed.com/view/Entry/142452?redirectedFrom=philodox#eid

став і фактів. При цьому об’єктивна істина 
не фальсифікується, а просто відсувається 
або відходить на другий план. Не філосо-
фія, як шлях до реальних підстав і фактів, а 
філодоксія. Звідси – безліч знань-поглядів, 
замкнених на індивіда, на його суб’єктив-
ність, на його «правду». Тому в сучасному 
суспільстві почала панувати не «філо-со-
фічність», а тотальна «філо-доксичність», 
зовсім не виступаючи як неправда, нісеніт-
ниця, а лише як «своя» правда (докса). Іс-
тини тут не доводяться, а просто технічно 
подаються у вигляді повідомлень, приписів, 
рецептів, які латентно скеровують людину, 
як потрібно виконувати ті чи інші завдання.

На ролі суддів, які визначають право пе-
реможця на істинність, насамперед претен-
дують так звані «експерти», носії кліпового 
мислення, які апелюють до поняття «дові-
ри». На їх думку, потрібно довіряти словам, 
аргументам, позиціям, які офіційно прого-
лошуються, у тому числі тим, що проголо-
шуються ними. Але ж довіра – це якість, на-
явність якої відчувається головним чином 
як продумана відмова дослідити претензію 
на знання стосовно себе, відмова критично 
мислити. Довіра  – «філодоксичне»1 понят-
тя, оскільки нагадує свого роду «псевдоеле-
мент», невловимий флюїд. Другим, більш 
переконливим і надійним критерієм ви-

значення істини виступає наукова спільно-
та. Солідарність між її представниками по 
тій чи іншій проблемі є умовою досягнен-
ня більш надійного та достовірного знання. 
Вони обґрунтовують або заперечують ті ви-
сновки, що їх аналітично мисляча людина 
здатна зробити для себе, і водночас проти-
стоять невігластву і глупоті.

КРИТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ  
ЯК ВИХІД

Але наскільки сподівання на істину мож-
на реалізувати в умовах широкого розпов-
сюдження інформації завдяки Інтернету, 
соціальним мережам? Значний обсяг та до-
ступність потоків інформації ускладню-
ють і навіть роблять неможливою перевір-
ку знань на істинність. Адже формуванню 
думки з будь-якого питання, фактам чи 
істинності теорій, які їх описують, відво-
диться менш значуща роль, ніж віруван-
ням, суб’єктивним оцінкам та пристрастям. 
Лавина інформації, різноманітність джерел 
її інтерпретацій створює ситуацію, в якій 
брехня, плітки, чутки розповсюджуються 
з надзвичайною швидкістю. В результаті іс-
тинне знання проблематично, якщо взагалі 
можливо, виокремити з різноманітних ду-
мок і гадок. 

У цій ситуації люди починають керува-
тися не розумом, а глупотою. Або «зворот-
нім розумом». Дійсно, якщо подивитись 
на події не лише минулого, а й нинішні, то 
виявиться, що люди в своєму прагненні до 
«щастя» керуються не знанням, а глупотою. 
Коли вона «дрімає» в рядовій, «масовій» лю-
дині, її, як правило, не помічають. Але коли 
глупота проявляється в діяннях людей, які 
вирішують долю народу, долю країни, то 
вона завжди приводить до непередбачува-
них і навіть трагічних наслідків.

Як свідчить історія, за кожен з таких про-
явів людство платило таку страшну ціну, 
що, здавалося б, давно пора б порозумніша-

ти. Ще Г. Гегель говорив: історія вчить тому, 
що вона нічому не вчить. І причина тут не 
в тому, що історія постає набором подій і 
фактів, які вже нічого не значать. Вона як і 
світ не є усталеною конструкцією чи модел-
лю минулого, а сповнена буттєвості і як така 
наділена усіма характеристиками буття. Пе-
редусім, це вимір можливого, тобто здат-
ності змінюватись. Точніше, історія потен-
ційно сповнена можливістю і як така може 

«проростати» не лише в сучасному, але й у 
майбутньому. Вона для розумної людини, 
що мислить, яка прагне скинути з себе за 
будь-яку ціну гнітючий «тягар минулого», 
завжди критично осмислюється. Критичне 
ставлення до історії  – це прагнення зрозу-
міти її. Не виправдати, а зрозуміти в її влас-
ній сутності, не фетишизуючи і не запере-
чуючи можливі її уроки. Вона має бути для 
людини докором і уроком, приводом для 
роздумів і надією. Відомі слова Екхарта Іо-
гана «хто хоче стати тим, ким повинен бути, 
той має перестати бути, ким є» мали б ста-
ти життєдайним імперативом людини. Але 
для того, щоб це відбулося, потрібно не про-
сто бути інтелектуальною людиною, а люди-
ною, яка має мужність бути мудрою (sapere 
aude).

ФАХІВЦІ  
ПРОТИ «ЕКСПЕРТІВ»

На жаль, її місце займає «масова» люди-
на, для якої розумне, інтелектуальне нача-
ло не є пріоритетом в досягненні життєвого 
успіху. Для неї важливі яскраві гасла кліпо-
вої культури у поєднанні з різноманітни-
ми шоу та флешмобами, які формують по-
стійне бажання брати участь в такого роду 
«тусовках». Й тут неважливо, носять вони 
розважальний, політичний чи протестний 
характер. Головне – співучасть. А це, у свою 
чергу, навіть коли вмикають політичні гас-
ла – лише імітація боротьби й протесту, що 
нагадує образ середньовічного карнавалу, 
який не зважаючи на його розважливість, 
не обходився без смертей, сліз й одночасно 
сміху. Це, власне, та людина, предки якої в 
процесі суду над Ісусом Христом кричали 
«Розіпни його!». А в більш новітній час ро-
била з книг аутодафе, посилала гнівні те-
леграми «вождю» з вимогою розстріляти 
«ворогів народу» як «скажених собак», яка 
писала доноси на інакодумців.

За цих умов будь-яка антинаукова дум-

ка (глупота, дурість) вважається аксіоло-
гічно рівною думці так званих «експертів», 
які витіснили з політичного, економічного 
дискурсу вчених, фахівців. Тепер мало хто 
задається питанням: а що стоїть за цим по-
няттям «експерт»? Йдеться про відмінність 
між тими, чиї знання є просто «інтерактив-
ними», тобто свого роду розумінням, засно-
ваним, наприклад, на знайомстві не з відпо-
відною науковою літературою, а позиціями 
блогерів або статтями в ЗМІ, які експерт 
може запропонувати для публіки. І тими, 
хто володіє дійсними знаннями, здатни-
ми внести оригінальний внесок у ту сферу 
знання, яка може принести реальну допо-
могу суспільству.

Як це не прикро, потрібно чесно сказа-
ти: межа між експертним знанням, в якому 
експертиза розглядається як мережа фахів-
ців, інститутів, висновків та інституційних 
механізмів для досягнення істини, і діяль-
ністю самоназначених експертів з їх пре-
тензією на компетентність, які володіють 
набором умінь з метою впливу на індиві-
да, групу чи спільноту, поступово зникає. 
Це свідчить про реальну кризу наукового 
аналізу і компетентної експертизи в краї-
ні. Ми, як нам думається, займаємо перше 
місце у світі з різного роду інститутів і цен-
трів стратегічного розвитку, управління та 

прогнозування, які складаються із однієї 
людини і секретарки, але претендують на 
масштабну експертну оцінку усіх проблем 
суспільства. В результаті жодної істинної 
й всебічної експертизи не проводиться, а за 
неї видаються ті чи інші ідеологічні марен-
ня і комерційні замовлення. Відтак, на цій 
основі напівправди і фантазій формуєть-
ся громадська думка, характерна для умов 
пост-правди.

Це відбувається і тому, що людство зараз 
переживає «епідемію цифрового аутизму». 
Ми переходимо із «галактики Гутенберга» 
в «галактику Цукерберга», із цивілізації 
системного мислення в цифрову цивіліза-
цію наглядних, візуальних образів, де не-
має місця аналітичному мисленню. І спра-
ва не в тому, що це веде до викривлення, 
спотворення об’єктивного світосприйнят-
тя. Трагізм ситуації в тому, що сама публі-
ка, «народ» мовчазно погоджується з таким 
станом справ. Істина, як і правда, як і знан-
ня, вимагає особистих зусиль, щоб їх усві-
домити. Між тим, будучи ідеологізованими, 
вони задаються людині в єдино допустимій 
інтерпретації, дотримання якої стає преро-
гативою представників влади. Істина постає 
спрощеною, буденною, позбавленою сут-
ності. Саме такою, яка доступна «звичай-
ній» людині, для якої краще не обтяжувати 
себе зайвим знанням, зате бути «щасливою» 
(Станіслав Лем).

Звісно, всі люди вважають себе розумни-
ми, здатними до діяльності й творення влас-
ного життя. Але глупота – це коли невміння, 
незнання, некомпетентність переторюють 
навіть розумні дії на пусті й безглузді. Така 
діяльність стає імітацією розумності, бо 
відбувається освоєння дріб’язкових, випад-
кових фактів, що не створюють труднощі, 
збивають з пантелику. «По ділам пізнаєте 
їх», говорив Христос. Мудрість, розум, які 
мають бути атрибутами істини, достовір-
ності вибраного шляху і діяльності, ста-

Дискусійний клуб
Петро САУХ,
академік-секретар Відділення 
вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, 
академік НАПН України,
доктор філософських наук, професор

Володимир ІЛЬЇН,
професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
член-кореспондент НАПН України,
доктор філософських наук, професор

«Не так страшні помилки, як наслідки, що слідують з них», – ці слова лауреата Нобелівської премії Лева Лан-
дау повертають до мислителя епохи Реформації, знаменитого Еразма Роттердамського, якого називають 
«Вольтером ХV століття». У 1511 році в Парижі він видав роботу «Похвала глупоті», охарактеризовану як «іро-
нічна декламація». В каскаді іронічно-саркастичних думок Еразм зазначав, що люди не можуть обійтися без 
глупоти, особливо в спілкуванні, оскільки вона надає йому «приємність». Тому своє щастя вони бачать не у 
знанні, а в «любові до вигадок», примішуючи до елементів мудрості значну долю глупоти.

Що цікаво, в кожному суспільстві існує мудрість і її тінь, марево мудрості, яке називається дурістю (глупо-
тою). Вона різнобарвно представлена малими і велетенськими вигадками. А це означає, що у будь-якому су-
спільстві, як учив ще в ІV ст. до н.е. Платон, є як любителі мудрості (філософи), так і філодокси, тобто любителі 
марень та вигадок, дурості та самодурства.

Чи потрібні мудрість і знання
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ють не лише важкодоступними, а й просто 
непотрібними. Відтак нехтування розумом 
як критерієм ствердження мислення, умови 
існування творчої особистості («Cogito ergo 
sum» («Мислю – отже існую») Рене Декарт), 
обумовлює нездатність до судження. А від-
сутність вміння судження, говорив Імману-
їл Кант, є те, що ми називаємо глупотою, 
від якої ліків немає.

СМИСЛ  
ПРОТИ ЧУТТЄВОСТІ

Безумовно, ситуація, коли навколо одні 
Сократи та Ейнштейни, також крайність. 
Та багато їх і непотрібно. Справа в іншо-
му: вчені, мудреці, інтелектуали як прави-
ло індивідуальні. Вони, як зазначав Сергій 
Кримський, «завжди в меншості». Тому зде-
більшого перемагає тиск «маси», яка в сво-
їй впевненості у силі грошей, блату, пріори-
тету матеріального («тварного»  – Григорій 
Сковорода) може піти на будь-які злочини 
заради торжества власного, хоча й нікчем-
ного, з точки зору істини, але все ж таки 
«Я». У цих умовах глупота, що постає як 
соціальна тупість, є для «маси» alter ego. 
Оскільки «маса» керується сферою чуттє-
вості, пов’язаною з тілесністю, яка ширша 
сфери розуму.

Глупота, як і розум, найбільш рельєф-
но виявляє себе в процесах того або іншо-
го виду діяльності. Одна справа діяльність, 
заснована на розумній послідовності подій, 
з аналізом і передбаченням того, що потріб-
но для суспільства і людини. Інша – імітація 
розумної діяльності, без включених чітких 
понять, без смислової навантаженості, що 
обумовлює нездатність судження і, відпо-
відно, мислення, і є глупотою. Особливо це 
помітно в сучасному суспільстві, яке втра-
чає традиційні зв’язки і ментальну єдність, 
розколюється на багаточисельні спільноти 
(за соціальними, регіональними, політич-
ними, культурними й навіть релігійними 

ознаками). І кожна така спільнота, «підігрі-
та» ідейними коучами, переслідуючи свої 
інтереси, продукує в стані перманентної 
війни за уми і душі людей власні правила 
й принципи життя. Відбувається, так би 
мовити, «капсуляція груп», в яких людина 
по-різному трактує події, читає лише звич-
ні для її бачення тексти, прислуховується 
лише до тих, хто думає як вона й заперечує 
усе те, що не вписується в її власне світовід-
чуття.

В умовах пост-правди, як зазначає Жан 
Бодріяр, подібна імітація є достатньо по-
ширеною. Прикладом може бути запро-
понована в Україні кілька років тому про-
позиція співробітників Міжгалузевого 
інституту управління, що знаходиться в 
м.  Києві, розглядати об’єктом вивчення 
проблему «плебсології». В наданій ними 
анотації плебсологія визначається як нове 
філософсько-правове вчення про масо-
ву участь мудрого «простонароду» в пра-
во-державотворчих та інших позитивних 
і негативних природно-соціальних про-
цесах. В основу цього питання покладе-
но знайоме з давньоримської історії слово 
«плебс», що характеризувало ту частину на-
селення, яка протистояла патриціям (приві-
лейованій частині населення), і яка згодом 
виборола політичні права, рівні з патриція-
ми, хоч і не могла займати вищі релігійні та 
царські посади. 

Щоправда в історії культури поняття 
«плебей» характеризує людину малокуль-
турну, малограмотну (нувориша), далеку 
від принципів моралі і відповідної поведін-
ки. Очевидно, це головна причина того, що 
«плебсологія», попри сподівання авторів, не 
стала новим філософсько-правовим вчен-
ням. Усе-таки культурна, освічена спільно-
та не визнала плебеїв («простонарод») тією 
соціальною категорією, яка в умовах дина-
міки наростання знань та інформації може 
подолати фінансово-економічні та політич-
ні кризи, побудує справедливу державність, 
класичне громадянське суспільство. Але, не 

зважаючи на це, «плебеї» залишилися. Лише 
постає питання: хто є «плебеєм» в умовах 
суспільства, заснованого на знаннях? Це в 
інтелектуальному плані людина неосвіче-
на, або ще гірше – напівосвічена. А від цього 
до глупоти, як і «від великого до смішного» 
(Наполеон), один крок. І, що найгірше – до 
рафінованого аморалізму і підлості.

Однак пропозиція авторів «плебсології», 
за всієї утопічності й аморфності, має під 
собою реальну основу. А саме  – сакраль-
на апеляція політиків всіх кольорів і ран-
гів до «народу». І він, цей «простонарод», 
що цікаво, відповідає взаємністю… Інакше 
як пояснити, що на посади президентів, де-
путатів тощо він єдинодушно обирає кан-
дидатів, далеких від інтелектуальної діяль-
ності, не кажучи про їх кліпове аполітичне 
мислення. Іноді складається враження, що 
цей простонарод, як свідчать останні події 
не лише в Україні, керується гаслом мадам 
Помпадур: «Після нас хоч потоп».

ІСТИНА  
ПРОТИ ФІЛОДОКСІЇ

Не заперечуємо, поняття «народ»  – аб-
стракція. Як «маса», він складається з різ-
них груп, спільнот, індивідів, різних за упо-
добаннями та способами реалізації своїх 
інтересів. За аналогією наведемо міркуван-
ня Освальда Шпенглера стосовно поняття 
«робітничий клас», яке, з його точки зору, є 
винаходом теоретиків. Адже в дійсності іс-
нують не «народ», не «класи», а нескінчен-
на множина видів діяльності людини, які 
мають суто службовий характер  – робота 
в майстерні або в конторі, в канцелярії і на 
кораблі, на вулицях і в шахтах, на лугах і в 
полях. Разом з тим, як свідчить історичний 
досвід, саме ця абстрактна сила, «просто-
народ», залежно від того, хто її мобілізував 
і хто спрямував, нерідко руйнує тради-
ції, устої цивілізації. Відтак цілі поколін-
ня втрачають сили на повернення до жит-

тя, гідного для людини. Мабуть, саме тому 
в критичні моменти поборники державних 
інтересів починають запобігати ласки в неї, 
пафосно називаючи її електоратом або, ще 
краще, «народом». Що ж стоїть за цим сло-
вом, за «масою»? Стоїть «мовчазна біль-
шість», осліплена грою символів й понево-
лена стереотипами. Вона, за словами Жана 
Бодріяра, готова сприймати «усе що завгод-
но, лише б усе це було видовищним».

Це анонімні міріади одиноких, роз’єд-
наних індивідів, позбавлених впевненості 
в собі, що посилаються на авторитети і ку-
мири. Але це не рятує від втрати цінностей, 
дезорієнтації в потоці нескінченних змін, 
неможливості ствердити своє «Я». Особли-
во тепер, в умовах колосальних потоків ін-
формації. Усім цим людям, які складають 
«масу», які носять, бігають, працюють, шу-
кають вигоду, годинами теревенять по те-
лефону, здебільшого не вистачає того, що 
надає життю гідності й привабливості, що 
властиві людині, яка критично й аналітич-
но мислить. Втративши джерела соціокуль-
турних, ціннісних зв’язків між собою, ці ін-

дивіди стають тим живильним ґрунтом, на 
якому формується маса, натовп. У Давній 
Греції її називали «охлосом», а в Давньому 
Римі – «плебсом». Вони були і залишаються 
носієм «зворотнього розуму».

Звісно, розум, розумне мислення, крім 
позитивних характеристик, має й інші атри-
бутивні ознаки – оманливість, обмеженість, 
недалекоглядність, підміна серйозних про-
блем пустими і легкими, слабкість доказо-
вої бази. Але вони долаються в результаті 
критичного самоаналізу. Головна ж якість, 
яка підміняє всі претензії на розумне мис-
лення і діяльність  – упевненість в правди-
вості лише своєї позиції, що здійснює вже 
згадуваний філодокс. І тут знову ж таки 
нічого жахливого не трапляється: кож-
ний має право на помилку і глупоту. Інша 
справа, що завдяки зловживанню цим пра-
вом, суспільство й постає час від часу перед 
жорсткими випробуваннями. І все тому, що 
не розрізняє, плутає здатності: одна спра-
ва – дивитися, друга – бачити. Коли розум 
перестає бачити, він втрачає можливість 
розуміння складних речей, які не дані в без-
посередніх відчуттях і уявленнях.

Більшість людей, вважав Рене Декарт, 
здатні осягати і по-своєму розуміти лише 
тілесне, що доступне уявленню, яке можна 
відчувати. Тому все своє життя вони сприй-
мають речі лише приблизно, не чітко, і не 
володіють розумом зрілим, завершеним. 
Крім того, розум обов’язково пов’язаний з 
любов’ю до істини, що не може існувати в 
обмежених людях, позбавлених духовного 
дару. Але вони і є тією більшістю, що постає 
інструментом для вирішення всіх питань і 
проблем. Тому, очевидно, для Еразма Рот-
тердамського всі люди дурні (глупі), і від-
мінність між ними в тому, що кожен дуріє 
по-своєму. І найбільшою дурістю є війна.

МУДРІСТЬ  
 ПРОТИ ГЛУПОТИ

Глупоту не так легко подолати. Хоча дос-
від і засвідчує, що саме вона веде до зради, 
до аморалізму, до втрати ціннісних орієнти-
рів, до інтриг, нескінченної битви «павуків в 
банці». Зрештою, до бідності й втрати само-
достатності. Адже як можна інакше поясни-
ти ситуацію, що Україна, яка має колосальні 
ресурси, перетворилася в найбіднішу краї-
ну Європи? Як можна пояснити, що дале-
кі від компетентності люди керують людь-
ми компетентними? Як пояснити, що війна 
на сході країни триває вже сім років? Ці та 
інші питання продовжують стояти німим 
докором нашому національному сумлінню. 
Ми продовжуємо боротися з самими собою, 
намагаємося знайти зовнішнього ворога, а 
ще краще дочекатися від владного перста 
вказівки на єдино правильний кут зору.

Очевидно, саме це змушує багатьох укра-
їнських інтелектуалів завляти про втраче-
ну ними віру в здатність людини позбутися 
глупоти, змінитися до кращого. Біологічно, 
тілесно людина удосконалюється й це три-
ватиме й надалі, але чи стане кращою, добрі-
шою, розумнішою – питання досить пробле-
матичне. Як показує сьогодення, кількість 
мовчазного зла в сучасному суспільстві не 
зменшується. В умовах пост-правди, зазна-
чає Ноам Хомський, де фальш і обман ста-
ли нормою, лише дурість, яка є експертною 
оцінкою усіх життєвих практик, може ста-
ти перепоною глупоти. Усе залежить від лю-
дини творчої, діяльної, здатної критично 
осмислювати оточуючу реальність в інтере- 
сах суспільства, своєї країни та власного 
«Я». Це не просте завдання, проте саме така 
людина здатна протистояти «зворотньо-
му розуму». Серед оголених богів і богинь, 
які бенкетують на Олімпі,  – писав німець-
кий філософ Фрідріх Шлейєрмахер, – тільки 
одна богиня одягнена в панцир і тримає в 
руках спис і щит. Це Афіна, богиня мудро-
сті.

Мав рацію відомий культуролог Юрій 
Лотман, коли сказав, що ХХІ століття може 
виявитися великою казармою, а може стати 
новим Ренесансом. Розвиток науки і техні-
ки, наявне дилетантство «зцілювачів світу» 
відкривають нам й ті, й інші двері. В які ми 
увійдемо – залежить від нас, від нашої муж-
ності бути мудрими. Хотілося б, аби так 
сталося. Тим паче, що з часів Київської Русі 
тяжіння до мудрості було особливим. При-

наймні слов’яномовні, філософськи значущі 
тексти, починаючи з «Велесової книги» і ре-
конструйованого Михайлом Брайчевським 
«Літопису Аскольда», мають яскраву софіє-
центричну орієнтацію. Мудрість, вважало-
ся, царює над усіма чеснотами. Вона прита-
манна тільки тим людям, котрі скуштували 
гіркоту і солодощі життя та, маючи цей дос-
від, уміють утримуватися від лихих справ. 
Усі немудрі справи, вважали наші предки, 
робляться легко, особливо якщо людина 
покладає надії на фортуну. Хто довіряє фор-
туні, той обов’язково потрапляє в життєву 
скруту. Мудрість же допомагає діяти не-
помильно, адже мудрий спочатку власним 
розумом належно вимірює, а вірогідний 
результат мудрих дій (щастя) перевірить, 
зважаючи на досвід інших людей. Адже усе 
в світі має власний «виворіт», тобто при-
ховану потайну сторону. Навіть щастя при 
уважному розгляді може бути схованкою 
біди. Мудрість же проявляється в далеко-
глядності, в розумінні того, що до уваги по-
трібно брати й «невидиме», яке заколисує 
існування явно даного. Коли присутність 
невидимого ігнорується, то щастя і праця 
стають примарними, а людське життя – по-
дібним праці Сизіфа.

Дискусійний клуб

в умовах пост-правди?

Конкурс, 
що змушує 
мислити
Завершився VI Міжнародний конкурс 

авторських афоризмів-2021, що його 
проводить кафедра культурології та філо-
софської антропології Національного педа-
гогічного університету ім. М.П. Драгомано-
ва й Асоціація філософського мистецтва.

Пропонуємо вашій увазі список пере-
можців за різними номінаціями з місцями, 
що вони їх посіли, та самі афоризми. Дехто з 
авторів афоризмів був нагороджений спеці-
альним дипломом. У даних про авторів збе-
режено їхній спосіб подання себе.

«Глибина смислу»
1. Соколова Олександра, магістрантка 

кафедри культурології та філософської ан-
тропології НПУ ім. М.П. Драгоманова: Ці-
лісна особистість не зраджує себе, а зара-
джує собі. 

2. Жабокрицький Сергій, магістрант ка-
федри культурології та філософської ан-
тропології НПУ ім. М.П. Драг оманова: На-
родження людини – це біологія. Народження 
особистості – філософія.

3. Місєвич Світлана, аспірантка кафе-
дри культурології та філософської антропо-
логії НПУ ім.  М.П.  Драгоманова: Від само-
розвитку до самознищення – один крок, і цей 
крок – жага влади. 

4. Валігура Тарас, режисер, психолог, ви-
пускник КНУКіМ (режисура кіно): Знову 
задавай запитання, якщо переріс відповідь.

«Глибина зцілення»
1. Новікова Юлія, магістрантка кафедри 

культурології та філософської антрополо-
гії НПУ ім. М.П. Драгоманова: Відстань від 
чоловіка до жінки вимірюється відстанню 
жінки до самої себе: чим ближча жінка до 
Себе, тим ближче до неї чоловік.

2. Матюшевська Надія, магістрантка 
кафедри культурології та філософської ан-
тропології НПУ ім. М.П. Драгоманова: Тре-
ба навчитися бачити любов у багато чому, 
якщо не в усьому.

3. Орехова Юлія, випускниця НПУ 
ім. М.П. Драгоманова: Наприкінці оповіді не 
забувай поставити крапку, аби нова почи-
налася з великої літери.

4. Заворотний Михайло, член Спілки ху-
дожників України, майстер філософської 
графіки: Єдність душ, що кохають, розби-
ває кайдани часу.  

Продовження на с. 12
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Кафедра філософії, соціології 
та менеджменту соціокуль-

турної діяльності була створена в 
1992 році. Очолив її відомий укра-
їнський філософ, академік Україн-
ської академії політичних наук та 
Інженерної академії України, док-
тор філософських наук, професор 
Анатолій Іванович Кавалеров. 
Понад 20 років він розробляв як 
загально-філософську, так і спе-
ціально-наукову, методологічну 
проблематику, опублікував низку 
монографій з актуальних напря-
мів соціальної філософії («Соці-
альна адаптація: феномен і про-
яви», «Молодіжне середовище в 
його девіантному вимірі», «Со-
циальная экология: проблемы и 
теории» та інші), низку підручни-
ків, мав значний досвід як керів-
ник аспірантури та докторантури.

У 1993 р. А.І. Кавалеровим була 
заснована перша на Півдні Укра-
їни спеціалізована вчена рада по 
захисту докторських та канди-
датських дисертацій з філософії. 
Всі ці роки він був незмінним го-
ловою ради. Спеціалізована вчена 
рада з моменту відкриття об’єд-
нала та залучила до участі у своїй 
роботі провідних спеціалістів-фі-
лософів, учених зі світовим ім’ям. 
Членами ради у різни роки були 
відомі науковці М.С.  Дмитрієва, 
І.В.  Єршова-Бабенко, М.С.  Конах, 
А.В.  Місуно, І.Г.  Мисик, М.І.  Ро-
маненко, В.П.  Плавич, О.П.  Пун-
ченко, О.В.  Халапсіс, М.Ф.  Цибра, 
А.А. Чунаєва й ін.

В раді захищено більше 80 фа-
хівців, викладачів суспільних дис-
циплін, керівників різних освітніх 
та державних структур. Тематика 
захищених дисертацій дуже різ-
номанітна – це філософський сим-
волізм, особистість і суспільство, 
менталітет, культурні феномени, 
принцип системності, самосвідо-
мість, свобода, соціальна мобіль-
ність, воля, ціннісні орієнтації, со-
ціальне пізнання, історичне буття, 
коеволюція природи і суспільства, 
принцип толерантності, ситуацій-
ний підхід, міграційні процеси, 
ідентифікація, антропологічна ме-
тодологія, цивілізаційні процеси, 
антиципація екстремальних ситу-
ацій, буддизм, феномен відчужен-
ня, еліта, людська активність, му-
зичний символ та багато іншого.

Кафедру філософії та соціоло-
гії (як вона називалася) включено 

ВАК України до списку провідних 
установ по захисту кандидатських 
та докторських дисертацій.

Анатолій Кавалеров був голов-
ним редактором наукових жур-
налів («Перспективи», «Наукове 
пізнання: методологія і техноло-
гія»), акредитованих ВАК України 
як спеціальних видань, у яких і за-
раз публікуються результати нау-
кових досліджень з філософії, по-
літології та соціології. 

НИНІ
З травня 2013 року кафедру фі-

лософії та соціології очолив док-
тор філософських наук, професор 
Євген Руславович Борінштейн, 
який успішно продовжує традиції 
свого вчителя. Кафедру перетво-
рено на кафедру філософії, соці-
ології та менеджменту соціокуль-
турної діяльності. Відкрито нові 
спеціальності: «Культурологія», 
«Менеджмент соціокультурної ді-
яльності», «Соціологія». У сього-
денні кафедра є випускальною для 
124 студентів. Продовжується ді-
яльність спеціалізованої Вченої 
ради. Крім наукової школи А.І. Ка-
валерова «Інноваційність в мето-
дології та технології наукового і 
соціального пізнання», яка успіш-
но продовжує діяльність, працює 
наукова школа Є.Р.  Борінштей-
на «Особливості соціокультурної 
трансформації сучасного суспіль-
ства», під керівництвом якого за-
хищено вісім докторських та 10 
кандидатських дисертацій. Кожен 
рік відбуваються дві конферен-
ції  – всеукраїнська «Освіта та со-
ціалізація суспільства» та міжна-
родна «Методологія та технологія 
сучасного філософського пізнан-

ня» чи «Концепти соціокультур-
ної трансформації сучасного су-
спільства». Відкрито лабораторію, 
де вивчається проблематика «Ін-
новації соціокультурних дослі-
джень». Працюють наукові круж-
ки «Школа логістики» (керівник 
Є.Р. Борінштейн) та «Школа гідів» 
(керівник Н.М. Виноградова).

Могутній колектив кафе-
дри, фундамент якої сформова-
ний А.І.  Кавалеровим, складаєть-
ся з п’яти докторів філософських 
наук (З.М.  Атаманюк, Є.Р.  Бо-
рінштейн, Ю.А.  Добролюбська, 
О.Б. Петінова, М.Ф. Цибра), док-
тора політичних наук А.І.  Кіссе, 
доктора соціологічних наук Є.В. Лі-
сеєнко, чотирьох кандидатів філо-
софських наук (І.В.  Балашенко, 
Г.Я.  Врайт, А.П.  Начев, Т.М.  По-
плавська), в якості консультантів 
на кафедрі працюють професори 
Тель-Авівського університету Да-
від Шварц та Арієль Ейтан.

Розуміючи, що в сучасному 
світі бракує саме системно-стра-
тегічного бачення світу, кафедра 
розробляє напрями діяльності, в 
яких формується глобальне ба-
чення сучасності. Студентам, що 
навчаються за спеціальностями 
кафедри, запропоноване сертифі-
ковані програми «Філософія куль-
тури та мистецтва», «Філософія 
паблік рілейшнз і масових кому-
нікацій», «Філософія логістики», 
«Філософія розвитку творчої осо-
бистості», «Філософія економіки». 
Викладачами кафедрі розроблено 
унікальні дисципліни «Філософія 
фандрайзінгу», «Онтологія мис-
тецтва», «Філософія логістики», 
«Екзістенціали інформаційного 
суспільства», «Філософія бренду», 

«Філософія таланту і геніальнос-
ті», «Методики розвитку творчої 
особистості» й ін.

НАПРЯМИ МАЙБУТТЯ
Особливо важливою для чле-

нів кафедри є співпраця з усіма 
небайдужими людьми буття яких 
спрямовано на розвиток творчих 
навичок особистості, виявлення 
потенціалу людяності у сучасного 
Homo sapiens. Тому наші студенти 
та викладачі на постійній основі 
беруть участь у благодійних ак-
ціях, взаємодіючи з Сонячними 
дітьми, суспільними організація-
ми, серед яких «Школа перших», 
благодійний фонд «Еко-планета», 
«Британська рада» та інші.

Треба відмітити значні здобут-
ки у дослідженні важливих для су-
часного українського суспільства 
проблем, що відкривають перспек-
тиви нових напрямів, координації 
зусиль викладачів кафедри з відо-
мими українськими вченими: чле-
ном-кореспондентом Національної 
академії педагогічних наук Украї-
ни Володимиром Ільїним (завдяки 
чому на кафедрі розроблено дисци-
пліни «Філософія бізнесу» і «Філо-
софія грошей», фундатором яких 
він є), деканом філософського фа-
культету Харківського національ-
ного університету імені Каразіна 
Іваном Карпенком (з’явився ціка-
вий науковий напрям «Турбота про 
себе»), завідувачкою кафедри філо-
софських і політичних наук Чер-
каського державного технологіч-
ного університету Анжелою Бойко 
(тривають наукові дослідження 
щодо політичної еліти України), за-
відувачем кафедри філософії та по-
літології Львівського університету 
внутрішніх справ В’ячеславом Блі-
харом (науковий напрям релігійна 
філософія), завідувачкою кафедри 
менеджменту та інноваційних тех-
нологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного уні-
верситету імені М.П.  Драгоманова 
Наталією Кочубей (напрацюван-
ня з ivent-менеджменту) та багать-
ма іншими відомими науковцями.

Триває видання наукових жур-
налів «Перспективи: соціаль-
но-політичний журнал» та «На-
укове пізнання: методологія і 
технологія», які є фаховими з ка-
тегорії «В».

Понад 20 років кафедра філосо-
фії, соціології та менеджменту соці-
окультурної діяльності розробляє 
напрям філософії освіти, який в 

сучасній Україні на жаль, не є про-
відним, доказом чого є відсутність 
«Філософії освіти» як галузі нау-
ки у проєкті Наказу МОН України 
«Про затвердження переліку нау-
кових спеціальностей за галузями 
науки, відповідно до яких прису-
джуються наукові ступені канди-
дата наук і доктора наук». Водночас 
освітянам бракує саме системно-
го бачення розвитку освіти, в якій 
тривають багаточисельні рефор-
ми освітянського процесу. Це дуже 
хвилює наукову спільноту Украї-
ни, тим більше, що саме в науковій 
площині філософії освіти у нашій 
державі є значні досягнення. Ко-
лектив кафедри протягом восьми 
років проводить Всеукраїнську на-
укову конференцію «Освіта та соці-
алізація особистості». В організа-
ції цієї конференції беруть участь 
Соціологічна асоціація України, 
Дніпровський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара, 
Черкаський державний техноло-
гічний університет, Східноукраїн-
ський національний університет 
імені Володимира Даля та інші на-
вчальні заклади та об’єднання. Під 
керівництвом Є.Р.  Борінштейна 
розробляється науковий напрям 
«Філософія творчої особистості».

Вже тривалий час кафедра 
пропагує систему ціннісних орі-
єнтацій, фундаментом якої є 
категоричний імператив мульти-
культуралізму і толерантності. 
Оскільки не можуть суспільство 
та особистість бути успішними, 
коли основу їхніх пріоритетів, 
сутності їх діяльності не склада-
ють зазначені ціннісні складники.

Світ змінюється, змінюємося і 
ми. В планах кафедри розроблен-
ня «Філософії маркетингових стра-
тегій», «Соціології сексуальності», 
«Релігії в культурі» та інших цікавих 
напрямів і дисциплін. Але головним 
в нашій діяльності є доброзичли-
вість, моральність, спрага до нових 
відкриттів. Філософія кафедри ор-
ганічно ментально склалася як філо-
софія серця, що є традиційною для 
українського суспільства. Будучи 
європейцями по духу ми не тільки 
сповідуємо, а й живемо згідно з ге-
доністичними устремліннями Анти-
чності. Тому навколо нас все добре! 
Тому ми відстоюємо девіз засновни-
ка кафедри Анатолія Івановича Ка-
валерова: «Жити з радістю»!

Ми розвиваємося, отримуємо 
задоволення від життя та готові до 
співпраці!

Євген БОРІНШТЕЙН,
завідувач кафедри філософії,  

соціології та менеджменту
соціокультурної діяльності

Південноукраїнського  
національного педагогічного

університету  
імені К.Д. Ушинського, 

м. Одеса

Логіка гедонізму: історія однієї кафедри
Створена майже 30 років тому, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності об’єднує 

фахівців, які оптимістично дивляться на розвиток галузі філософської освіти, креативно розробляють її нові затребу-
вані напрями, підтримують зв’язки з міжнародною науковою спільнотою і вважають, що працювати багато й отриму-
вати від цього задоволення – морально.
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22 квітня у Товаристві «Знан-
ня» України відбулася 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Гуманістичні ідеї у 
творчості В.І. Шинкарука: історія і 
виклики сучасності. XVI Шинкару-
ківські читання».

У вітальному слові до учасників 
Шинкаруківських читань прези-
дент Товариства «Знання» України 
і президент НАПН України Василь 
Кремень зазначив про масштаб-
ність постаті академіка Володими-
ра Шинкарука як державного діяча, 
мислителя, вченого, сучасного про-
світителя.

Декан філософського факульте-
ту Київського університету імені 
Тараса Шевченка, який ним запо-
чаткований в 1966 році, директор 
Інституту філософії АН України, 
президент Товариства «Знання» 
України, він був основоположни-
ком Київської філософської школи 
у сучасному розумінні.

Пряма мова.
Василь Кремень: «Ми сприймали 

Володимира Іларіоновича як незапе-
речного лідера, людину, яка була на 
вістрі подій. Ще на зорі зародження 
нашої держави він очолював депу-
татську групу у Верховній Раді УРСР, 
яка готувала перший закон про укра-
їнську мову. У всьому був надзвичай-
но прогресивним. Патріот, який щиро 
ставився до людей. Ці ж підходи він 
сповідував у своїй науковій діяль-
ності як філософ. Мудрий, творчий, 
креативний. Він один із засновників 
сучасної української філософської 
школи.

Своєю формулою життя Володи-
мир Іларіонович вважав таку: філо-
софа судять не по тому, що він гово-
рить, а по тому, як він діє.

На його прекрасні лекції, виступи 
приходили сотні людей. Виступи за-

кінчувались такими аплодисмента-
ми, яких не отримували навіть відомі 
артисти. Настільки він умів перекон-
ливо та проникливо мовити.

Гуманістичні ідеї В.І. Шинкарука є 
актуальними і для сучасної України. 
Це зумовлено тим, що в центрі його 
уваги завжди була людина, гума-
нізм, пов’язаний з людиною».

Василь Кремень наголосив, що 
нині увага має бути виявлена до 
національної філософії, до Украї-
ни й українства, до великих ідей гу-
манізму, проявлення шани, поваги 
до людини. Саме це і є найкращою 
пам’яттю про видатного україн-
ського філософа Володимира Іларі-
оновича Шинкарука.

У вітанні учасникам зібран-
ня директор Інституту філософії 
НАН України, член-кореспондент 
АН України Анатолій Єрмоленко 
зазначив, що ці читання проходять 
також під знаком трьох знаменних 
дат, що їх відзначають в Україні 
цього року. Це насамперед 30-річ-
чя проголошення Незалежності 
України, до чого Володимир Іла-
ріонович доклав чимало зусиль як 
філософ і як громадський діяч. Це 
25-та річниця прийняття Консти-
туції України, до створення якої, а 
також ухвалення інших важливих 
законів нашої держави, дотичний 
і Володимир Іларіонович. І 75-річ-
ний ювілей Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди – адже майже 
половину славетного шляху Інсти-
тут пройшов під керівництвом ака-
деміка В.І. Шинкарука.

Шинкаруківські читання – це та-
кож слушна нагода для осмислення 
і продовження традиції розвитку 
філософії в Україні й інноваційних 
звершень.

Голова Ради молодих учених 
України, засновниця та голова 
правління Громадської організації 
«Міжнародна фундація розвитку» 
Леся Ващук; заступник декана фі-
лософського факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка Сергій Руденко; 
вчені Інституту філософії  – завід-
увач відділу зарубіжної філософії, 
культури, етики та естетики Воло-
димир Лях, завідувач відділу фі-
лософської антропології Василь 
Загороднюк, провідний науковий 
співробітник відділу філософії 
культури, етики та естетики Олена 
Гомілко – висловили своє ставлен-
ня до ідей українського філософа 
та представили включення й роз-
виток його ідей у сучасних філо-
софських розвідках.

Учасники наголосили і значен-
ня академіка В.І.  Шинкарука як 
сучасного просвітника й просві-
тителя. Працюючи президентом 

Товариства «Знання» України в 
період боротьби за незалежність і 
формування Української держави, 
Володимир Іларіонович був на ві-
стрі політичних подій. Тож велику 
увагу приділяв саме практичному 
політичному просвітництву: як по-
тужному засобу швидких соціаль-
них змін та передавання традицій 
мислення молодому поколінню і 
як засобу стабілізації суспільства, 
коли просвітництво використову-
ється з метою підвищення політич-
ної свідомості людини, залучення її 
прямим і латентним чином до по-
літичного життя. Основним зміс-
том політичного просвітництва, за 
В.І.  Шинкаруком, має бути тлума-
чення політики як засобу забезпе-
чення суспільного блага для грома-
дян та як протидія ендокринації, 
тобто умисному навіюванню ви-
кривлених, а то й облудних полі-
тичних штампів.

Просвітницькі ідеї
В.І. Шинкарука
Людина настільки є людиною, на-

скільки вона містить у собі знання. 
Людина є тим, що вона знає і завдяки 
чому може перевершити саму себе. 
Соціально людина орієнтується зав-
дяки знанню. Без знань вона не може 
бути вільною, незалежною, навпаки, 
вона стає закріпаченою.

Знання дають розуміння причин-
но-наслідкових зав’язків усього, що 
нас оточує, усвідомлення того, що не 
система робить нас, а ми її творимо. 
А результат, врешті-решт, залежить 
і від тих синхронних хвиль добра та 
сердечності, які виходять із нас.

Саме добром насичені знання є 
основою гуманістичного просвітни-
цтва.

Поколінням українців, які увійшли 
в третє тисячоліття, належить втіли-
ти ідеал єдності високого рівня інте-
лекту та глибоко розвинутої душев-
ності.

Товариство «Знання» України 
готує збірник статей: «Гуманістич-
ні ідеї В.І. Шинкарука і виклики су-
часності. XVI Шинкаруківські чи-
тання».

Василь КУШЕРЕЦЬ,
голова правління

Товариства «Знання» України,
член-кореспондент НАПН України,

доктор філософських наук, професор

Гуманістичні ідеї Володимира Шинкарука і виклики сучасності

В гуманітаристиці сучасної Укра-
їни, корені якої сягають сивої 

давнини й безумовно тягнуться через 
тоталітарне минуле, маємо складний 
перехід від соціоцентризму до лю-
диноцентризму. І не можна не пого-
дитися з академіком НАН України і 
НАПН України Василем Кременем, 
що філософія людиноцентризму в 
освіті і науці – це умова нової якості 
суспільства і самореалізації людини у 
суспільстві.

У цьому річищі розвивається на-
укова школа філософської антро-
пології як метаантропології докто-
ра філософських наук, професора, 
члена-кореспондента НАН України 
Назіпа Хамітова. Суть методології 
філософської антропології як метаан-
тропології, що знаходить відображен-
ня у низці монографій дослідника, 
полягає у розграниченні й розгляді 
буття людини у буденному, гранично-
му і метаграничному вимірах.

Метаантропологія розглядає бу-
денний вимір людського буття як 
такий, що формується волею до са-
мозбереження й продовження роду, 
граничний – волею до влади, а також 
волею до пізнання й творчості, мета-
граничнй вимір  – волею до любові, 
свободи і толерантності, їм відповіда-
ють буденнй, особистісний і філософ-
ський типи світогляду.

Буденний світогляд, з позицій ме-
таантропології,  має несамостійний, 
некритичний, нетворчий характер. 
Особистісний світогляд, який відо-

бражає граничне  буття людини, на-
впаки, є самостійним, критичним і 
творчим; проте йому не вистачає ці-
лісності й системності. Філософський 
світогляд має всі риси особистісного, 
а до того ще й органічну внутрішню 
цілісність, яка робить його носія ці-
лісним у своєму ставленні до світу та 
відкритим до носія іншого світогляду 
з відмінними принципами і цінностя-
ми. Саме наявність у людини філо-
софського світогляду робить її здат-
ною до співтворчості з Іншим.

Актуалізація філософського 
світогляду  – цілісного й одночас-
но відкритого  – важливе завдан-
ня методологічного семінару школи 
Н.В.  Хамітова, який цього року буде 
відзначатиме 20-річний ювілей. На 
засіданнях цього семінару креатив-
ний і когнітивний інструментарій ме-
таантропології використовується для 
вирішення конкретних теоретичних і 
практичних проблем. Ту ж мету реа-
лізує і спеціалізований аспірантський 
семінар. Для аспірантів і докторантів 

це означає, що вони набувають дос-
від аргументації своїх гіпотез, вико-
ристовуючи методологію школи; при 
цьому вони вільно приєднують до неї 
методи і підходи інших шкіл. Таким 
чином, на семінарі кожен з учених 
здатен внести свій вклад у розвиток 
методології й світоглядних надбань 
школи, що надалі продовжується у 
роботі над текстом статей і дисерта-
ції. Як результат, в роботах з’являєть-
ся реальна наукова новизна, що відо-
бражає досягнення школи.

Зазначене забезпечує нову якість 
академічного спілкування, що є акту-
альною і в роботі зі студентами, і з ко-
легами – монологічний стиль викладу 
й взаємодії змінюється діалогічним. З 
іншого боку, в науковій творчості від-
кривається реальна можливість про-
йти між крайнощами методологічної 
еклектики, що провокує еклектику в 
наукових текстах, і методологічного 
авторитаризму, що змушує до вико-
ристання лише однієї методології.

Окрім методологічного семінару 

школа філософської антропології  як 
метаантропології члена-кореспон-
дента НАН України Назіпа Хамітова 
має ще й інші творчі проєкти. Пере-
дусім, це резонансні щорічні Міжна-
родні конференції і круглі столи, які 
відбуваються у спітворчості з учени-
ми Інституту філософії НАН Украї-
ни, Національним педагогічним уні-
верситетом імені М.П.  Драгоманова, 
Київським національним універси-
тетом імені Т.Г.  Шевченка, Центром 
гуманітарної освіти НАН України, 
Софійським університетом імені 
К. Охридського та іншими установа-
ми в Україні та зарубіжжі.

Хотілося б також відзначити, що 
школа філософської антропології як 
метаантропології зусиллями кафедри 
культурології та філософської антро-
пології НПУ імені М.П.  Драгоманова 
та Асоціації філософського мистецтва 
проводить щорічний Конкурс автор-
ських афоризмів і щомісячну літератур-
ну студію «Філософське мистецтво», 
або як ми її ще називаємо: «Студію Но-
белівського потенціалу», адже маємо 
амбітні плани виростити свого Нобе-
лівського лауретата з літератури.

Світлана КРИЛОВА,
завідувач кафедри культурології

та філософської антропології
НПУ імені М.П. Драгоманова,

віце-президент Асоціації
філософського мистецтва,
доктор філософських наук,

професор

Нова якість академічного спілкування
Наукова школа філософської антропології як метаантропології 
члена-кореспондента НАН України Назіпа Хамітова 

Національна академія пе-
дагогічних наук України з 

глибоким сумом сповіщає, що на 
86-му році життя не стало Івана 
Федоровича Прокопенка  – ака-
деміка-засновника Національної 
академії педагогічних наук Украї-
ни, видатного організатора освіти 
і науки, доктора педагогічних наук, 
професора, заслуженого працівни-
ка народної освіти України, рек-
тора Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г.С.  Сковороди, почесного докто-
ра низки університетів України і 
закордону, почесного громадянина 
м. Харкова. Особистості неймовір-
ної прозорливості, працездатності, 
любові до людей.

Колектив Національної академії 
педагогічних наук України вислов-
лює глибоке щире співчуття рід-
ним і близьким Івана Федоровича, 
а також його колегам, співробіт-
никам і всім, хто мав честь і щастя 
працювати і спілкуватися з ним.

Вічна пам’ять і людська вдяч-
ність ділам і неспокою серця Івана 
Федоровича.

Президія НАПН Україин

«Освіта збереже 
Україну» –  
це було гасло
Івана Федоровича 
Прокопенка
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ПРАВО НА АВТЕНТИЧНУ 
ІСТОРІЮ І ДЕРЖАВНУ МОВУ

Питання генези української мови як 
державної, основи єднання нації ся-

гають праць П. Куліша. Зокрема акцентною 
є його стаття-відгук-реакція на Емський акт 
1876 року під назвою «Зазивний лист до укра-
їнської інтелігенції» (1882 р.), у якій автор 
закликає «До гурту рятувати святе наслід-
цє – слово!», через мову відстоювати духовну 
суверенність народу. 

Активним суб’єктом поступу українського 
народу постає українська мова в наукових до-
робках М. Костомарова, М. Грушевського, які 
намагалися пояснити, яким чином в умовах 
шалених заборон та утисків українці не лише 
зберегли власну мовно-національну ідентич-
ність, а й довели, що українська нація має 
повне право на самобутню історію, яка має 
виписуватися українською мовою. 

20-30-ті роки ХХ ст., які Ю. Смолич назвав 
«важливою порою великого початку, що за-
кладає підвалини для дальшого поступуван-
ня і розвитку» української літературної мови, 
стали періодом вибудови української мови як 
науки з її правилами, нормами, термінною 
системою, структурою, методами вивчення, 
викладання, а відтак і розвитку. Проблема 
нормативності розглядалася на засадах фор-
мування теорії української мови, наукового її 
дослідження, розроблялися основні підвали-
ни правописів 1919 р., 1921 р., 1929 р., у яких 
лінгвісти намагалися відобразити історичні 
процеси становлення української мови, ви-
кристалізовували норми української літера-
турної мови, які, на прикрість, були зруйно-
вані правописом 1933 року. 

УНОРМОВАНІСТЬ ЯК ОЗНАКА 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

Особливу вагу, на нашу думку, щодо гене-
зи української мови у 20-х роках ХХ століття 
мали праці М. Гладкого, А. Кримського, О. Ку-
рило, І. Огієнка, О. Синявського, В. Сімови-
ча, М.  Сулими та інших. Прийняття в 1929 
році на державному рівні Українського пра-
вопису відобразило такі ознаки літературної 
мови, як писемний характер, територіальну 
об’єднуваність, унормованість, взаємодію з 
діалектами, художньою літературою. Вифор-
мування такої мови за писемною ознакою 
спрямовувалося здебільшого на публіцисти-
ку, офіційно-ділове спілкування, освітню, на-
укову діяльність, що простежуємо й сьогод-
ні – це галузі, які послуговуються літературно 
унормованою мовою. Тут спрацьовує й інте-
грувальна ознака за територіальною функці-
ональністю. Проте усний різновид мови як у 
часи українізації, так і нині не повною мірою 
зреалізовує об’єднувальну константу україн-
ської літературної мови. 

Варто зазначити, що значущим для ста-
новлення й поступу української унормова-
ної мови був популярний начерк М. Сулими 
«З історії української мови» (1927), у яко-
му автор намагався порівняти особливості 
українських діалектних груп, підгруп (наріч, 
піднаріч) та обґрунтувати, чому українська 

Галина КУЗНЕЦОВА, 
перший проректор 
Глухівського національного 
педагогічного університету 
імені Олександра Довженка, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

«І не знецінюйте коштовне,
Не загубіться у юрбі»

Мовна ситуація в Україні варта актуалізації. Прагнемо в статті ог-
лядово окреслити процеси поступу української літературної мови як 
державної, довести, що вона є основним засобом ідентифікації мовця 
з українським народом. Отже її комунікативні потужності необхідно 
зміцнювати повсякчас.

літературна мова розвинулася з наддніпрян-
ських народних говірок, зазначити основ-
ні причини складного розвитку української 
літературної мови; переконати спільноту в 
тому, що «без школи літературна мова не 
може стати надговірковою…, без змоги по-
трапити до книги й газети та поширитися з 
ними вкупі серед широких мас, літературна 
мова не зможе стати всенародньою». Слуш-
ними й нині є слова науковця про ставлення 
суспільства до української мови як держав-
ної, про наміри опанування її: «Не в тім сила, 
що українська мова недавно вийшла на ши-
рокі й вільні шляхи культури, як державна 
мова. Сила бо та в тім, що української мови і 
її скарбів не знають широкі освічені кола са-
мих українців. В тім трагедія (скоро минеть-
ся!), що український інтелігент звик думати 
російською…, а то й просто якимсь покруче-
ним жаргоном».

Микола  Сулима, свого часу здійснивши 
порівняльний аналіз діалектної основи мови, 
індивідуального стилю письменників (І. Кот-
ляревський, Л. Боровиковський, Г.  Квіт-
ка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Л. Глібов, 
Є. Гребінка, М. Старицький, М. Кропивниць-
кий, І. Тобілевич, Панас Мирний, Б. Грінчен-
ко, В. Самійленко, П. Грабовський, М. Воро-
ний, В. Винниченко, А. Тесленко, Олександр 
Олесь, М. Хвильовий та інші), як ніхто інший 
усвідомлював державотворчу й культуронос-
ну функції української літературної мови, а 
отже – важливість її унормування на всіх рів-
нях, тому намагався окреслити основні кри-
терії мовної норми, зауваживши: «Нормувати 
мову конче треба на всіх її ділянках, адже без 
літературної норми бувають-бо лише не дуже 
розвинені мови». 

Послужними для нинішнього українця- 
мовляннина будуть праці Василя Сімови-
ча «Практична граматика української мови» 
(1918), «Граматика української мови для са-
монавчання та в допомогу шкільній науці» 
(1921), у яких автор заклав основи розумін-
ня того, що мова, її граматика мають функ-
ціонувати за відповідними законами: «…
граматика практична має собі за завдання в 
найкоротшому часі зазнайомити читачів з 
найважнійщими законами української мови 
та прикласти ті закони до життя, себто ви-
користовувати ті закони в мові (мовленні – 
уточнення наше) та на письмі». Текст обох 
«Граматик» В. Сімовича – це історичний сег-
мент розвитку, розквіту, експериментування 
й поступового становлення української мови, 
процесів унормування її системи та струк-
тури з опертям на народну мову; окрім цьо-
го, це потужний зразок «живої мови», носій 
навчально-наукової інформації, усвідомлене 
опанування якої – запорука єднання україн-
ського народу. 

УТИСКИ Й ВІДРОДЖЕННЯ
Історія засвідчує низку жорстоких і під-

ступних утисків щодо української держав-
ності загалом та її державної мови передусім. 
Щонайменше 174 рази українська мова става-
ла об’єктом заборон. Нетривке відродження в 
часи українізації щоразу втинала владна гіль-
йотина колонізаторів та окупантів. Імперська 
політика пропагувала її функційну меншо-
вартість, неминучу приреченість на забуття. 
У пострадянському задзеркаллі українська 
державна мова була «автоматизован[ою] й 
номіналізован[ою] мов[ою] влади <...>, за-
програмован[ою] мов[ою], в якій нейтралі-
зовано можливість неконтрольованої кому-
нікації. А відтак, це мова, з якої витіснився 
сенс, мова, яка перестала бути живим орга-
нізмом». 

Наслідком таких процесів могло стати 

культурне й національне каліцтво суспіль-
ства, адже, за пророчими словами І. Фран-
ка, відокремленість від державної мови зу-
мовлює фатальний вплив на весь психічний 
лад зденаціоналізованих діячів. Паче того, 
знання кількох іноземних мов та вправне во-
лодіння ними ніколи не замінить послуго-
вування державною мовою. У цьому ми пе-
реконалися у 2016 році, коли його оголосили 
роком англійської мови, спонукали укладати 
перелік заходів із просування іноземної, зві-
тувати за їх виконання, а згодом – виклада-
ти дисципліни у вишах англійською, й освіт-
ні компоненти, які спрямовані на вивчення 
української також, публікувати англійською 
наукові статті. Такий підхід мимовільно за-
гальмовує «працездатність» української мови 
в науковій сфері її функціонування й відтво-
рює в пам’яті слова М. Грушевського: «Поки 
мова не здобуде місця у вищій школі, поки 
вона не служить органом викладання в уні-
верситетських та інших навчальних закладах, 
поки вона не стане знаряддям наукової пра-
ці у викладанні, доти суспільство, народність, 
що розмовляє цією мовою, почуватиме себе 
на становищі нижчої, культурно неповноцін-
ної нації… Академічна, університетська нау-
ка цією мовою засвідчує культурну повноцін-
ність народності…». 

ДЕКЛАРАЦІЇ І ДІЙСНІСТЬ
Здавалося, усі проблеми функціонування 

української мови як державної мали б розв’я-
затися після проголошення незалежності. 
Адже ст.  10 Конституції України задеклару-
вала українську державною мовою в Україні. 
Незважаючи на це, представники глобаліст-
ської ідеології активно лобіюють утверджен-
ня кількох державних мов на теренах Украї-
ни. Це породжує конфронтацію в суспільстві: 
спротив небайдужої інтелігенції та інертне 
мовчання панівної верхівки. Проблема збе-
реження конституційного права української 
мови набирає загальнодержавної ваги.

Кроком до її розв’язання став Закон Украї-
ни «Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної» від 25 квітня 2019 
року за №2704-VІІІ, окремі норми якого на-
були чинності 16 січня 2021. Його зміст спря-
мовано на утвердження державної мови в 
усіх сферах життя українського суспільства. 
Такий поступ влади вважаємо закономір-
ним та слушним, адже саме державна мова є 
паспортом народу, його пам’яттю і голосом, 
універсальним феноменом національного са-
мовираження та самопізнання. Переконані, з 
утвердженням і дієвістю цього Закону Украї-
на стає на шлях відродження власної держав-
ності, викристалізовує ідею єдності мови з 
кожним громадянином. 

Ще одним засобом зміцнення української 
державності можна вважати упроваджен-
ня нового Українського правопису, схвале-
ного Кабінетом Міністрів України (поста-
нова № 437 від 22 травня 2019 р.), спільним 
рішенням Президії Національної академії 
наук України (протокол № 22/10 від 24 жовт-
ня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і нау-
ки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 
2018  р.), затверджений Українською націо-
нальною комісією з питань правопису (про-
токол № 5 від 22 жовтня 2018 р.). Кодифіко-
ване видання тлумачить мову як «запорук[у] 
тривкої ідентичності нації, основ[у] її етно-
культурної цілісності. 

Правописна система покликана утвердити 
державну мову в різних сферах суспільного 
життя через формування впевненості у влас-
ній мовно-мовленнєвій компетентності в но-
сіїв української мови в повсякденному кому-
нікуванні.

Водночас у сучасних умовах державного 
відродження не варто забувати про багатові-
кову асиміляційну політику, інтерферентний 
вплив мов-сусідів, про неоднозначну україн-
ськомовну стійкість у суспільстві, про мов-
ний нігілізм окремих верств населення, поро-
джений багатовіковим колоніальним буттям 
України. 

МОВА І ФОРМУВАННЯ  
ОСОБИСТОСТІ

Оберігати екологію духовності національ-
но понівеченого українського суспільства 
задля утвердження української державності 
покликаний передусім Учитель української 
словесності – носій взірцевого мовлення в 
рідномовному форматі спілкування 

«Викладання мови, – наголошував ще в 
середині ХХ ст. педагог Василь Сухомлин-
ський,  – це майстерність творення людської 
душі, бо воно є найніжнішим, найтоншим 
діткненням до серця дитини. Викладання 
мови – це людинознавство, бо в слові поєд-
нуються думка, почуття, ставлення до на-
вколишнього світу. Викладання мови – це й 
суспільствознавство, бо в слові закарбовані 
століття життя й боротьби народу, його муж-
ність і слава, надії і сподівання». 

Саме тому «вчитель української мови і 
літератури на засадах грамотності, націо-
нально-мовної свідомості, лінгвістичного 
мислення, комунікативної компетентності, 
інноваційних технологій навчання, знань на-
ціональної культури покликаний у процесі 
професійної діяльності творити концепцію 
розвитку й ствердження української мови, 
проектувати траєкторію мовної поведінки й 
мовного життя творчої особистості учня, а 
відтак – і майбутнього України», наголоше-
но у монографії «Формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх учителів…» (за 
ред. М. С. Вашуленка). 

МОВА І ДЕРЖАВА
Сьогодення нашої держави, попри еконо-

мічні й соціальні негаразди, усе ж дає шанс на 
утвердження української мови в усіх сферах 
суспільного життя. Звернімося до слів Ліни 
Костенко, що набувають тепер особливо ак-
туального звучання: 

І не знецінюйте коштовне, 
Не загубіться у юрбі. 
Не проміняйте неповторне 
На сто ерзаців у собі! 
«Коштовним» у рядках заклику для нас є 

саме державна мова, що має здатність іденти-
фікувати мовця з українським народом.

Укотре наголошуємо, що державна мова 
покликана об’єднувати, а не диференціюва-
ти суспільство; вибудовувати конструктив-
ний діалог міжкультурного комунікування, 
а не розпалювати вогнище національної во-
рожнечі; дати змогу кожному українцеві від-
стояти власну індивідуальність як носія на-
ціональної культури, а не інтегрувати мовців 
у примарну узагальнену й стандартизовану 
множинність. 

Отже, на часі спільними зусиллями мо-
делювати національну стратегію усталеного 
розвитку України. Відроджувати і примножу-
вати функціонування державної української 
мови як системотвірного складника україн-
ської громадянської нації, прагнути до ін-
тенсифікації державотворчих і консолідацій-
них функцій української мови задля єднання 
українського суспільства. Кожен із нас має 
пам’ятати слова Івана Огієнка: «Якщо уряд-
ник… у своїм приватнім житті не виконує 
всіх рідномовних обов’язків свого народу, то 
він дошкульно зраджує свою націю …».

Статтю подано за науковою публікацією Все-
української міжгалузевої науково-практичної 
онлайн конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, 
м. Київ) «Філософські, історіософські та педагогіч-
ні аспекти єдності українського суспільства» до 
30-річчя Незалежності України. З іншими стат-
тями і тезами конференції можна ознайомитися 
за посиланням 
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який запропонував світу життєз-
датну модель атома речовини, на 
відзначенні 100-річного ювілею 
Джеймса Клерка Максвелла в 1931 
сказав: «Наукова мова Ньютона і 
Максвелла залишиться мовою фі-
зиків на всі віки»…

140 років від дня народжен-
ня В’ячеслава Прокоповича 
(1881–1942), українського гро-
мадсько-політичного і дер-
жавного діяча, педагога, істо-
рика

В’ячеслав Прокопович наро-
дився в Києві 22 червня 1881 

в родині священника Костянтина 
Прокоповича. Дитячі роки провів 
у Златополі на Київщині, середню 
освіту здобув у Білоцерківській 
гімназії. Закінчив історико-філо-
софський факультет Київського 
університету св. Володимира, де 
студіював історичні науки під ке-
рівництвом знаного історика Во-
лодимира Антоновича. Після за-
кінчення університету отримав 
посаду вчителя історії в одній із 
державних гімназій Києва. Невдов-
зі В. Прокоповича звільнено з поса-
ди за українофільство із забороною 
займати державні посади. Лише за 
кілька років йому вдалося влашту-
ватися в Києві на посаду вчителя у 
приватній гімназії. Після 1905 він 
вступає до Української демокра-
тично-радикальної партії, потім до 
Товариства Українських Поступов-
ців. У 1911–1914  – редактор укра-
їнського педагогічного часопису 
«Світло». Працює на посаді вчено-
го бібліотекаря в Київському Місь-
кому музеї. Там опрацьовує мате-
ріали з історії Києва, особливо за 
період Магдебурзького права.

Революція 1917 року цілком за-
хоплює В.  Прокоповича. Того ж 
року він стає членом Української 
Центральної Ради. Водночас пра-
цює над організацією першого 
міністерства освіти. На початку 
1918 стає міністром освіти, але піс-
ля приходу до влади гетьмана П. 
Скоропадського виходить з уря-
ду. Однак політичної діяльності 
не покидає. Працює в Київсько-
му Губернському Земстві, на чолі 
якого став Симон Петлюра. Після 
арешту С. Петлюри саме В. Проко-
пович виконує його обов’язки. У 
1919  – початку 1920 залишається 
в Києві й працює на науковій ниві 
разом з С.  Єфремовим, В.  Дурду-
ківськнм, О.  Гермайзе. У травні 
1920 С. Петлюра покликав його на 
пост прем’єр-міністра.

У листопаді 1920 для В. Проко-
повича почався новий етап жит-
тя  – еміграція. Наприкінці 1923 
разом з С.  Петлюрою він виїж-
джає до Будапешта, далі до Від-
ня й Женеви, зрештою – до Пари-
жу. У 1925 С. Петлюра організовує 
видавництво «Тризуб», яке мало 
завдання згуртувати розпорошену 
українську еміграцію. На чолі ви-
давництва і головним редактором 
тижневика «Тризуб» став В.  Про-
копович. Перше число тижневи-

ка вийшло 15 жовтня 1925. Тиж-
невик набував популярності, але 
25 травня 1926 на вулиці Парижа 
більшовицьким агентом було вби-
то С. Петлюру. Його місце зайняв 
Андрій Лівицький, а В.  Прокопо-
вич став прем’єр-міністром Уряду 
УНР в екзилі.

З іменем В. Прокоповича пов’я-
зане заснування в 1927 у Парижі 
Української Бібліотеки ім. Симона 
Петлюри. При Бібліотеці було за-
сновано і Музей С. Петлюри.

Найбільшу частину свого жит-
тя В.  Прокопович присвятив на-
уковій праці, а саме історичним 
студіям нашого минулого, особли-
во доби Козаччини. Автор праць 
«Сфрагістичні анекдоти» (1938), 
«Заповіт Орлика» (1939), «Печать 
малоросійська», «Сфрагістичні 
етюди» (обидві опубліковані 1954), 
«Вічне підданство». До питан-
ня про правну природу з’єднання 
України і Москви» (опублікована 
1976) та ін.

 Помер В’ячеслав Прокопович 7 
червня 1942 в Бесанкурі (поблизу 
Парижа), де й похований.

150 років від дня народження 
Вільяма Мак-Дугалла (William 
McDougall; 1871–1938), ан-
гло-американського психоло-
га, одного із засновників со- 
ціально-психологічних дослі-
джень

Вільям Мак-Дугалл народив-
ся 22 червня 1871 в Ланка-

ширі (Англія). Здобув середню 
освіту в школах Англії та Німеч-
чини, вищу  – у Манчестерському 
та Кембриджському університе-
тах. Після закінчення навчання 
був асистентом експерименталь-
ної лабораторії Університетського 
коледжу (Лондон, 1901), згодом був 
призначений викладачем з пси-
хічної філософії в Оксфордсько-
му університеті (1904), де написав 
«Фізіологічну психологію» (1905).

Вихід у світ книги Мак-Дугалла 
«Вступ до соціальної психології» 
(1908) прийнято вважати датою 
народження соціальної психоло-
гії (хоча в тому ж році виходить 
книга соціолога Е. Росса «Соціаль-
на психологія», ще раніше, в 1897 
Дж. Болдуїн публікує «Досліджен-
ня з соціальної психології»).

У 1920 Мак-Дугалл став про-
фесором психології в Гарварді, 
а в 1927 професором психології 
в Університеті Дюка, де за уча-
сті Дж.  Райна організував першу 
парапсихологічну лабораторію. 
Мак-Дугалл вважав, що психічна 
енергія є такою ж дієвою, як фі-
зична.

Вчений прагнув створити пси-
хосоціальну систему суспільних 
наук, в якій базисом була б пси-
хологія, при цьому головною «на-
дрядковою» наукою вважав соціо-
логію. Поєднуючи її з психологією, 
вчений розробляв соціально-пси-
хологічну теорію особистості, де 
в якості основного рушія поведін-
ки індивіда розглядалися неусві-

домлювані інстинкти, прагнення, 
імпульси. З первинними інстинк-
тами тісно пов’язані емоції. Так, 
інстинкту втечі відповідає емоція 
страху, інстинкту цікавості  – емо-
ція подиву, батьківському інстинк-
ту – емоція ніжності і т.д. На дум-
ку Мак-Дугалла, прості емоції 
об’єднуються у складні, ієрархічно 
співвідносні групи, на основі яких 
виникають почуття. Він вважав, 
що люди мотивовані спадковими 
інстинктами, що підштовхують їх 
до цілей, які можуть бути їм навіть 
невідомі, часто без вигоди або без 
думки про задоволення.

Помер Вільям Мак-Дугалл 28 
листопада 1938 в Даремі (Північна 
Кароліна, США).

140 років від дня народжен-
ня Івана Сітницького (1881–
1947), українського педагога, 
математика

Іван Сітницький народився 
25 червня 1881 в м.  Комарно 

на Львівщині. В 1919 – комендант 
старшинської однорічної школи 
артилерії у Станиславові. Далі ви-
кладав математику в Академічній 
гімназії Львова.

У спогадах учнів І.  Сітниць-
кого, поміщених у третій части-
ні «Ювілейної книги Української 
академічної гімназії у Львові» (Фі-
ладельфія, 1995), він постає як пе-
дагог, який при викладанні мате-
матики впроваджував українську 
математичну термінологію, кори-
стувався авторитетом і симпатією 
серед учнів. В 1925–1933 викладав 
математику та фізику в гімназії 
Сестер Василіянок у Львові.

Іван Сітницький – автор шкіль-
них посібників з геометрії, хімії і 
фізики (переклади), наприклад, 
«Геометрія для 1 кляси середних 
шкіл: За нїмецьким підручником 
проф. Р. Суппанчіча» (Львів, 1920).

У шлюбі з Оленою Заячківською 
(1885–1930) мав сімох дітей. Донь-
ка Уляна Сітницька (1909–1991)  – 
вчителька Української академічної 
гімназії у Львові, одна з перших 
професійних фізкультурниць Гали-
чини (з молодих років була пов’яза-
на з українським «Пластом»), дов-
голітня працівниця геологічного 
музею Львівського університету. 
Син Юрій Сітницький (1912–1992), 
кандидат технічних наук, все життя 
якого було пов’язане зі Львівською 
політехнікою. Роман Сітницький 
(1925–1944), учасник новацьких 
таборів на Остодорі, підстаршина 
Дивізії «Галичина», загинув у бою 
під Бродами.

Останні кілька років життя 
Іван Сітницький працював завід-
увачем кафедри фізики Львівсько-
го медичного інституту.

Помер 10 жовтня 1947 у Льво-
ві. Похований на Личаківському 
цвинтарі.

150 років від дня народжен-
ня Андрія Лободи (1871–1931), 
українського фольклориста, 
літературознавця, етнографа, 
педагога

Андрій Митрофанович Ло-
бода народився 26 червня 

1871 у м. Свенцяни (зараз м. Швян-

ченіс, Литва). Середню освіту він 
здобув в Катеринославській кла-
сичній гімназії. У 1890 вступив на 
історико-філологічний факультет 
Київського імператорського уні-
верситету Св. Володимира.

У 1896–1897 А.  Лобода успіш-
но складає магістерські іспити. 
У 1898 його затверджують при-
ват-доцентом кафедри російської 
словесності Київського універси-
тету, а в 1904 – екстраординарним 
професором.

Андрій Лобода був одним із 
ініціаторів повторного відкриття 
Київських вищих жіночих курсів 
у 1906, де він також читав лекції. 
З 1915 вчений став головним ре-
дактором «Университетских изве-
стий». Одночасно він викладав на 
історико-філологічному факуль-
теті Українського народного уні-
верситету, що його у 1918 було 
реорганізовано в Київський дер-
жавний український університет.

13 лютого 1922 А.  Лободу було 
обрано академіком ВУАН зі спеці-
альності етнографія. У 1923–1925 
він був віце-президентом ВУАН. У 
1925–1930 був головним редактором 
журналу «Етнографічний вісник».

Загалом, за життя вчений опублі-
кував близько 100 праць щодо істо-
рії української та російської фоль-
клористики і східнослов’янського 
героїчного епосу, а також низку роз-
відок, присвячених окремим по-
статям, зокрема М.  Максимовичу, 
В. Антоновичу, М. Дашкевичу.

У педагогічній діяльності з пер-
ших днів роботи в Київському 
університеті А.  Лобода приділяв 
велику увагу практичним занят-
тям студентів. Учений стверджу-
вав, що у навчанні паралельно з 
аудиторними заняттями потрібні 
також і практичні заняття студен-
тів, зокрема написання рефератів, 
творів тощо. Для самостійного ви-
вчення він пропонував такі теми, 
як «Мотиви українських дум», 
«Старовинні українські вірші», 
«Південно-слов’янський вплив в 
українських думах і піснях», «По-
будова та сюжети південно-росій-
ської драми ХVІІ–ХVІІІ ст.» тощо.

Павло Попов, який слухав лекції 
Андрія Лободи в університеті, зга-
дував: «Він був чудовим лектором: 
читав вільно і цікаво, в той же час 
стисло, цілеспрямовано. Особливо 
майстерно проводив він спецсеміна-
ри, де обговорювались кращі рефе-
рати студентів. Професор умів збу-
джувати творчу ініціативу й енергію 
молоді. Його лекції і семінари з фоль-
клору, літератури, педагогіки слуха-
ли сотні студентів різних фахів...»

Майже два десятки наукових 
праць студентів університету, ви-
конаних під безпосереднім ке-
рівництвом Андрія Лободи, від-
значено золотими та срібними 
медалями. Промовистою оцінкою 
Андрія Митрофановича як педа-
гога є те, що багато його вихован-
ців стали відомими дослідника-
ми у галузі фольклору, етнографії 
та літературознавства: В.  Гіппіус, 
М. Гудзій, С. та В. Маслови, В. Пе-
тров, П. Попов, О. Раєвський та ін.

Помер Андрій Лобода 1 січня 
1931. Похований у Києві на Лук’я-
нівському цвинтарі.

Олександр МІХНО,
директор  
Педагогічного музею України,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник

Червень 2021. Постаті

Педагогічний календар

190 років від дня народження 
Джеймса Максвелла (James 
Clerk Maxwell; 1831–1879), 
англійського фізика 

Джеймс Максвелл народив-
ся 14 червня 1831 в м. Един-

бург. Навчався в Единбурзькій 
академії-гімназії, а потім в Един-
бурзькому і Кембриджському уні-
верситетах. Присвятивши себе 
фізиці, він вже у 23-річному віці 
читає лекції з гідравліки і опти-
ки, завершує експерименти з тео-
рії кольорів. 

У травні 1861 на лекції в Коро-
лівському інституті демонструє 
першу у світі кольорову фотогра-
фію. У 1864 тридцятитрьохріч-
ний Максвелл вперше використав 
словосполучення «електромагніт-
ні хвилі». Створивши нову теорію 
електромагнетизму – теорію елек-
тромагнітного поля, він виклав її в 
науковій праці «Трактат з електри-
ки та магнетизму», уточнивши, що 
електричний струм утворюється 
незарядженими частинками, а за-
ряд  – це надлишок цих частинок. 
Рівняння Максвелла для електро-
магнітного поля описують поши-
рення світла у середовищі. І до сьо-
годні модель електромагнітного 
поля, запропонована Максвеллом 
у 1864, залишається непереверше-
ним інструментом дослідження 
електромагнітних, зокрема оптич-
них, явищ і розрахунку пристроїв 
та систем на цих явищах.

У 1873 Максвелл обґрунтував 
тиск передавання, перетворення 
та приймання оптичного випро-
мінювання світла на тіла з позиції 
створеної ним електромагнітної 
теорії світла і навіть розрахував 
величину тиску. Написав низ-
ку праць: «Про фізичні лінії сил», 
«Динамічна теорія електромагніт-
ного поля», «Теорія теплоти» й ін., 
присвячені електродинаміці, мо-
лекулярній фізиці, загальній ста-
тистиці, оптиці, механіці, теорії 
пружності. 

Останню свою публічну лекцію 
«Про телефон» прочитав у 47-річ-
ному віці, а 5 листопада 1879 у віці 
48 років помер і був похований у 
дворі невеличкої церкви, побудо-
ваної на його кошти.

За своє коротке життя Джеймс 
Максвелл заслужив авторитет се-
ред відомих фізиків. Нільс Бор, 
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«Глибина іронії»
1. Ляшенко Лідія, викладач кафедри куль-

турології та філософської антропології НПУ 
імені М.П. Драгоманова: Маю три дочки: 
Олю, Юлю й Дисертацію.

2. Півень Маріанна Миколаївна, фрілан-
сер, Львів: У кожного з нас свій «пунктик»: 
наприклад, є люди, які пунктуально запізню-
ються.

3. Терлецька Наталія, аспірантка кафедри 
культурології та філософської антропології 
НПУ ім. М.П. Драгоманова: Експертність су-

часних профі подекуди перевіряється не якіс-
тю діяльності, а кількістю танців з бубном.

«Дитяча мудрість»
1. Скочинець Ольга, учениця Святопетрів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2-А клас: Навіщо 
бути злим, якщо добро все одно перемагає.

2. Іщенко Захар, ученик Бориспільсько-
го академічного ліцею, 3-Б клас: Так само, як 
Сонце – вічне джерело світла й тепла, серце – 
вічне джерело Любові.

«Оригінальність бачення»
1. Савицька Людмила, магістр психоло-

гії КНУ ім.  Тараса Шевченка, магістрантка 
кафедри культурології та філософської ан-
тропології НПУ ім.  М.П.  Драгоманова: Іно-

ді найстрашніша проблема, важке питання 
стають найкращим подарунком у твоєму 
житті.

2. Ісаєнко Андрій, студент ІІ курсу еконо-
мічного відділення Лозівської філії Харків-
ського державного автомобільно-дорожньо-
го коледжу: Якщо вашу мрію дуже просто 
здійснити, то це не мрія. 

3. Андрющенко Олена, магістрантка кафе-
дри культурології та філософської антропо-
логії НПУ ім.  М.П.  Драгоманова: Часом зу-
стрівшись тілами, не втратьте світ душі. 

Спеціальний диплом
«Життєва мудрість»
Нівня Анна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри соціально-економічних дис-
циплін Одеського державного університету 
внутрішніх справ, член Асоціації філософ-

ського мистецтва: Спочатку було не слово – 
спочатку була мрія.

Воробйов Андрій, професійний музикант, 
Київ: Міра є в усьому, окрім любові.

Півень Микола, викладач іноземних мов 
Львівського університету бізнесу та права: 
Позитивна енергія Добра – гемоглобін душі.

Сіра Лариса, аспірантка кафедри філосо-
фії Київського національного університету 
будівництва і архітектури: Щастя є завжди, 
лише людина має зробити потрібний пово-
рот, аби його відчути.

Павло Нестеренко, аспірант кафедри 
культурології та філософської антропології 
НПУ ім. М.П. Драгоманова: Життя – це сон. 
Смерть – пробудження. Безсмертя – реаль-
ність…

Діма ДІМІТРОВ, «ОіС»

Як відбувається формування наці-
ональної пам’яті про розпад СРСР 

у пострадянських країнах? Як ці процеси 
формування пам’яті історично детерміно-
вані та створюють підґрунтя для подаль-
шого розвитку суспільних інституцій, обу-
мовлюючи взаємодію населення та еліт? Для 
пошуку відповіді на ці запитання автори ко-
лективної монографії та її титульні редакто-
ри у вступній та заключній главах аналізу-
ють шкільні та університетські підручники 
з історії, надруковані у період з початку 
90-х років минулого сторіччя і до 2012 
року. Для дослідження було відібрано 
підручники, що отримали гриф від офі-
ційних інстанцій чотирьох пострадян-
ських країн, що створює цікаву рамку 
для порівняльного дослідження, адже, 
наводячи різноманітні факти останніх 
років радянського минулого, ці підруч-
ники досить суттєво відрізняються в їх 
інтерпретації. При цьому університет-
ські підручники, як і очікувалося, від-
різняються більшою аналітичністю та 
різноманіттям підходів до тлумачення 
подій, аніж підручники шкільні.

Вдалим є обраний авторами фокус 
дослідження на шкільних підручниках. 
Не дивлячись на те, що молодь зараз має 
багато різноманітних джерел отриман-
ня інформації та, відповідно, доступ 
до різних історичних наративів, саме 
шкільні підручники є чи не найважли-
вішим інструментом формування, або, 
щонайменше, спроби формування ко-
лективної національної пам’яті. Можна 
сказати, що вони транслюють офіцій-
ну або ж квазі-офіційну версію історії 
кожної із пострадянських країн.

Одним із основних результатів прове-
деного дослідження стало підтверджен-
ня того, що сприйняття минулого, як воно 
представлено у підручниках історії, обу-
мовлене реаліями сьогодення та національ-
ними баченнями сценаріїв майбутнього 
розвитку. Іншими словами, інтерпретація 
минулого у підручниках обумовлена реа-
ліями сьогодення та тими сценаріями май-
бутнього, яке є уявним чи бажаним для 
більшості населення. Найбільш яскраво це 

проявляється у тлумаченні пізнього радян-
ського періоду як епохи колоніальної за-
лежності (у випадку України), або ж части-
ни спільного минулого (у випадку Білорусі).

Автори глави колективної монографії, 
присвяченої Україні  – Алла Марченко, 
Юлія Юрчук та Андрій Кашин – доводять, 
що у вітчизняному випадку епоха перебу-
дови та розпад СРСР тлумачаться у кон-
тексті одвічних прагнень українського на-
роду розбудувати незалежну національну 

державу. За цих умов, лібералізація 
часів перебудови сприяла розвитку 
національної свідомості. Як у відо-
мій казці про сплячу красуню, нація 
пробуджується після тривалого сну 
для розбудови власної держави.

Потрібно відзначити, що, аналі-
зуючи подібні та відмінні моменти 
в історичних наративах пострадян-
ських країн, автори колективної мо-
нографії не дають їм оціночного су-
дження, але доводять, що офіційні 
історичні наративи, представлені у 
шкільних підручниках, є досить ви-
бірковими та мають відповідні наго-
лоси. Ця риса робить їх ідеальним 
об’єктом для дослідження шляхів 
формування історичної пам’яті. Ак-
тивне формування історичної пам’я-
ті стає особливо нагальним у умовах 
радикальних історичних трансфор-
мацій, коли наявні наративи пере-
стають бути переконливими для 
більшості населення та відходять у 
минуле. Тож проведене дослідження 
ставить перед нами багато цікавих 
запитань, частину із яких форму-
люють редактори колективної мо-
нографії. Як викладається історія у 

школі та яку роль відіграє підручник у цьо-
му процесі? Як впливають особисті погляди 
вчителя на процес викладання історії? Як 
відповідні історичні наративи отримують 
офіційний статус у різних країнах? Чи кон-
тролюють офіційні структури пострадян-
ських країн зміст підручників?

На жаль, проведене дослідження закін-
чується 2012 роком, і на це є відповідні ар-
гументи. Політична ситуація на постра-
дянському просторі радикально змінилася 
після окупації Росією Криму та її військови-
ми діями на Сході Україні. Можна сказати, 
що ці події вже вплинули й надалі вплива-
тимуть на інтерпретацію радянського пе-
ріоду історії взагалі, та зміст підручників з 
історії зокрема.

Юкка ГРОНОВ,
професор факультету соціальних 

досліджень Університету Гельсінкі, 
Фінляндія

Переклад з англійської 
Сергія КУРБАТОВА
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