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1. Сучасна інтерпретація загальних філософських 

проблем 
 

УДК 141 

СТАНОВЛЕННЯ ЄДНОСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ І НАУКОВОЇ 

РАЦІОНАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ  КОНЦЕПЦІЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ 
Александров В.А., ст. гр. 5511мз 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

aleksandrova781992@ukr.net 

 

Анотація. Стаття присвячена розгляду однієї з найбільш складних категорій 

філософського пізнання – проблема раціональності. Розглядається становлення і 

розвиток теоретичної межі філософської та наукової раціональностей на 

класичному, некласичному і постнекласичному рівнях розвитку. 

Ключові слова:детермінізм, раціональність, розвиток. 

 

Однією з найбільш складних філософських проблем на сьогодні є проблема 

раціональності. Існує багато суперечливих поглядів щодо цієї категорії філософського 

пізнання. Наприклад, польський філософ А. Мотицка говорить про те, що вираз 

«раціональність», яким би не був він природнім,  з точки зору логіки є надмірним і навіть 

шкідливим, і не тільки тому, що неточність, невизначеність, багатозначність цього терміну 

вважається його логічними  недоліками, але перш за все, тому, що через ці недоліки слово 

«раціональність »провокує філософів на роздуми і пошуки [2, с. 89]. 

Поняття раціональності на сьогоднішній день не має остаточного визначення, хоча з 

цього приводу існує досить розвинений дискурс. Змістовні характеристики і визначення 

раціональності завжди були в полі зору видатних вітчизняних і зарубіжних філософів, а саме –  

Н. А. Автономової, П. П. Гайденко, А. М. Єрмоленка, С. Б. Кримського, В. С. Лук'янця, 

М. К. Мамардашвілі, М. К. Петрова, М. В. Поповича, В. Н. Поруса, В. Г. Федотової, 

В. С. Швирьова тощо. 

Не менш гострою на сьогодні є  проблематизація філософської раціональності, пов'язана, 

з одного боку, з дослідженнями ірраціональних кордонів в діяльності людини. Але  ще 

значною мірою філософська раціональність проблематизується роботами постмодерністів, які 

намагаються здійснити так звані «глибокі занурення» у дораціональні рівні духовного світу 

людей [1, с. 299]. Спроби постмодерністів  відмовитися від усієї попередньої філософії і від 

науки (включаючи її сучасний вигляд) значно  підсилюють проблематику [1, с. 311]. 

Варто звернути увагу на теорію Н. С. Автономової про єдність раціональності як таку і 

про єдність наукової і філософської раціональності зокрема. Справді, розум людини – 

цілісний. Цілісною повинна бути і раціональність. Відомо, що під час обговорення сучасних 

проблем вельми значна роль належить знання їх «першопричин» і характеру историчного 

становлення. В античній філософії були два слова, які потім визначили зміст латинського 

поняття «розум». Це – «логос» і «нус». Обидва вони характеризували і гармонію світу, і 

гармонію свідомості. 
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Виходить, що єдиний розум відображає єдину світову гармонію. З сучасних позицій 

одним з найважливіших компонентів гармонії світу, його «логосу» є загальна 

взаємозумовленість про процесів і явищ, об'єктивна підстава якої – загальний універсальний 

зв'язок.  

Наука, як відомо, пройшла в результаті свого розвитку пройшла три етапи, які 

послідовно змінювали один одного: класичний, некласичний і постнекласичний [4, с. 104]. І 

кожен з них, як уже зазначалося, має свій специфічний вид раціональності. Те ж саме 

стосується філософської раціональності. Але якщо два перші етапи розвитку філософії вже 

мають свою назву (класичний і некласичний), то третій етап усталеного назви поки не має. 

Його називають то постмодерністським, то постнекласичним. 

Становлення згаданої вище єдності теоретичної межі філософської і наукової 

раціональності має явно виражений нелінійний характер. Тому і його осмислення неможливо 

провести за «лінійною» схемою. Тут потрібно спочатку запропонувати готову версію, маючи 

на увазі вже сучасний рівень розвитку філософії і науки, і лише після цього розглянути 

відповідні історичні факти.  

 Філософія, як відомо, спочатку ставить собі за мету цілісний розгляд буття світу, його 

загальний універсальний зв'язок руху і розвитку. Цей «буттєвий» погляд фактично має дві 

основні межі. Одна з них – межа «наповненості» або спільне співіснування всього в світі.  

Друга – «процесуальність» як основа саморуху світу і його об'єктів. 

Ці дві межі нерозривно пов'язані в єдиному русі і розвитку. Але в рамках класичної 

філософії, в силу її споглядальності, вони мали різну глибину осмислення і, тим самим, дуже 

важко пов’язувались  один з одним стосовно світу в цілому, і щодо окремих об'єктів. 

Становлення некласичної філософії (середина XIX ст.) Призвело до нових позитивних 

змін у філософському баченні загальної детермінації. Суть цієї філософії полягає в тому, що 

вона звернулася до дослідження духовного світу людини, його діяльності, до розвитку 

соціальних систем і підсистем. Така сфера потребувала, по-перше, нових кроків у 

вдосконаленні «буттєвого» підходу. У той же час очевидною стала і явна обмеженість 

механістичного бачення процесів, як підстави руху в соціальному середовищі. Іншими 

словами, в теоретичної раціональності некласичної філософії був зроблений крок у напрямку 

глибшого відображення не тільки «буттєвого», а й «процесуального» аспектів тієї частини 

загальної детермінації, яка характеризує життя суспільства, людини, його духовного світу та 

ін. Правда для філософів цей результат був давно очікуваним як мета, до якої вони прагнули 

ось уже більше двох тисяч років. 

Але якщо моменти становлення некласичного вигляду філософії і науки були відносно 

самостійними, то подальший їх розвиток пройшов в дуже тісному зв'язку і взаємоузгодженні. 

Наукові некласичні дослідження знайшли відображення у філософському знанні. А розвиток 

філософії зробило прямий вплив на наукові розробки. Хоча це всього лише один з аспектів 

спільного розвитку філософії і науки в період їх некласицизму. 

Отже, найбільше значення тут належить становленню так званого загальнонаукового 

знання у вигляді єдності імовірних та статистичних методів, теорії систем, теорії інформації, 

кібернетики і, нарешті, синергетики. Це знання сформувалося в науці спеціально для 

дослідження неізольованих, відкритих систем. Іншими словами, раціональність 

загальнонаукового знання з самого початку мала на меті вдосконалення «процесуального» 

розуміння детермінації і просування в напрямку більш глибокого її «буттєвого» бачення. 
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The formation of the unity of philosophical and scientific rationality in the aspect of the concept of 

determinism 

Abstract. The article deals with one of the most difficult categories of philosophical knowledge - the problem 

of rationality. The formation and development of the theoretical boundary of philosophical and scientific 

rationalities at the classical, non-classical and post-nonclassical levels of development are considered. 

Keywords: determinism, rationality, development. 

 

Становление единства философской и научной рациональности в аспекте концепции 

детерминизма 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из наиболее сложных категорий философского 

познания - проблеме рациональности. Рассматривается становление и развитие теоретического 

предела философской и научной рациональностей на классическом, неклассическом и 

постнеклассическом уровнях развития. 
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Анотація. Стаття присвячена темі «надлюдини» в філософії. Розглядається 

популярна у Європі «філософія життя», головним представником якої був Фрідріх 

Ніцше, який розглядав людину як земну біологічну істоту з волею, інстинктами, 

підсвідомим. 

Ключові слова: надлюдина, філософія життя, декаданс, підсвідоме. 

 

Навколо філософської думки філософа Фрідріха Ніцше, яка стала не лише піком кризи 

європейського гуманізму, але й спровокувала появу напрямків, як «філософія життя», 

екзистенціалізм, вже більше століття не згасає гостра полеміка. Особливу увагу представників 

різних гуманітарних напрямків науки привертає ніцшеанська концепція Надлюдини, що на 

певних етапах культурно-історичного процесу ХХ століття набувала особливої актуальності, 

визначаючі головні вектори його розвитку, адже в політичній історії з цією концепцією 

пов’язують виникнення тоталітарних режимів, а в культурній площині – становлення 

постмодернізму. 
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За останні десять років проблема Надлюдини у філософії Фрідріха Ніцше 

висвітлювалася такими науковцями, як: Ю. Давидов та І. Євлампієв, В. Буланов, С. Хоружий, 

Ю. Синеокая, Ю. Меліх, В. Соловйов, Б. Марков, І. Мюрберг, В. Бугер, І. Держко, А. Цвєтков.  

Філософія Фрідріха Ніцше (1844-1900) завжди викликала достатньо суперечливі оцінки. 

Філософа Ніцше критикують за певний аморалізм, біологізм, волюнтаризм, антидемократизм, 

суб’єктивізм, пангерманізм. Основними працями мислителя є «Так казав Заратустра», «По той 

бік добра і зла» та ін. Філософія Ф. Ніцше позбавлена певної системності. У його творчості 

можемо виділити декілька провідних тем: «життя», «вічне про повернення», «воля до влади», 

«нігілізм», «імморалізм», «смерть Бога», «Надлюдина». 

Філософія Ницше увібрала в себе найсуттєвіші якості хворобливої епохи, якою була 

породжена, філософія Ніцше пропонувала адекватні декадансу засоби подолання культурної 

кризи, одним з яких виявився нігілізм. Варто зазначити, що у філософській системі, створеній 

німецьким мислителем, розгорнулися дві діаметрально протилежні інтенції: одна була 

спрямована до руйнації, до заперечення класичних канонів культури, інша – до створення 

нових цінностей і утвердження життя. Тому в межах ніцшеанської філософії дослідники 

виділяють два типи нігілізму: пасивний і активний [4, c. 45]. З одного боку, для Ніцше нігілізм 

є проявом «хвороби часу». Ф. Юнгер знаходить у текстах філософа цілий ряд симптомів 

нігілізму, об’єднавши їх визначенням «параліч волі», це – ослаблення, виснаження, 

засмучення й розчарування, скепсис, альтруїзм [7, c. 104]. Філософ Фрідріх Ніцше вважає, що 

пасивний нігілізм зумовлений двома чинниками: християнською мораллю слабких і 

безпомічних та домінуванням раціонального мислення, адже в процесі розвитку європейської 

культури аполонівське начало взяло верх над діонісійським. З іншого боку, нігілізм у 

філософській системі Ніцше виявляє дещо активний аспект – абсолютне звільнення від 

цінностей не лише як їхню руйнацію, але й як свободу для їхнього переосмислення. 

Ідеї боротьби видів були некритично зрозумілі, перенесені на соціальні відносини і 

надихнули на створення образу ідеальної людини (Надлюдини). Ніцше заперечує 

ототожнення розуму і життя і критикує картезіанське «Думаю, отже існую». На перший план 

в його філософії виходить воля, яка відіграє провідну роль в боротьбі протиборчих сил. 

Сутністю життя є саме воля до влади - це закладене природою в людини творче начало, 

активна діяльність, енергія, яка здатна підкорити собі весь світ. Всесвіт являє собою безлад і 

низку випадковостей, а воля (не розум) вносить сенс і порядок в цей хаос. 

Воля до влади у витоків образу Надлюдини, що займає чільне місце в працях Ніцше. 

Надлюдина - ключовий концепт, міфологема, навколо якої і будується вчення філософа. 

Надлюдина - втілене заперечення. Він заперечує соціально встановлене, релігію і етику, норми 

і правила. Це втілений бунт проти християнства, обвинуваченого в святенництво, насадження 

рабської моралі і заміщення слабкістю і співчуттям істинно важливого - сили і мужності 

одинаків, самітників, яким історія зобов'язана своїм розвитком. Надлюдина, як вважав Ніцше, 

не визнає стереотипів і відкидає ідею Бога, який придуманий для слабких і боягузливих. Він 

(Надлюдина) прийшов для того, щоб знищити брехню, і все, що є ворожим істинному життю: 

«Бог помер, хай живе надлюдина!»  [3, c. 52]. 

Взагалі, Надлюдина – концепція, сформульована в творчості німецького філософа 

Фрідріха Ніцше, як мета, до якої повинно прагнути людина в своєму розвитку. Єдиного 

розуміння точного значення терміну не існує. Ніцше говорить про надлюдину вперше у 
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«Веселій науці» [1], тема надлюдини є однією з центральних у філософській повісті «Так казав 

Заратустра» [3]. Провісником Надлюдини у творчості Ніцше виступає Заратустра. 

Філософ відходить від цінності образу смиренного, який страждає, бачить сенс життя в 

молитвах людини, створених релігією. Філософ вважає, що молитви створені для управління 

людьми, і повертається до ідеалів античності і відродження (інтерпретуючи ці ідеали в руслі 

своїх ідей), в яких людина оспівується у всій силі і красі. Пізніше ідея про Надлюдину, що 

знайшла безліч послідовників, привернула увагу і прихильників німецького фашизму, які теж 

в своїй ідеології зверталися «до коріння», минаючи гуманістичні ідеали християнства з його 

ідеєю людяності і рівності, і яке проголошувало «право сили» [7, c. 69]. 

Відомо, що концепцію «надлюдини», з її антисемітськими та антихристиянськими 

ідеями використали ідеологи фашизму. Але Ніцше був категоричним противником будь-яких 

форм панування масової свідомості, яка найвищою мірою проявилась у фашистській 

Німеччині. Його «надлюдина» – це гармонійна людина, в якій органічно поєднуються фізична 

досконалість, високі моральні та інтелектуальні якості. «Надлюдина» – це «нова людина», 

«для якої немає авторитетів, Бога, це «людина майбутнього». Пошуки релігії та Бога є 

характерними для «посередньої» людини, якій потрібен абсолют для того, щоб йому 

підкоритися. Усе це не властиве «надлюдині». Тому Ніцше побоювався демократії, оскільки 

вона передбачає мораль рівності, що, на його думку, підтримує «маленьких людей», тих, яких 

«занадто багато». 

Як зазначалося раніше, тема «надлюдини» проходить рефреном через найбільш відомий 

твір Ніцше - «Так говорив Заратустра» [3]. Уже в першій частині даної роботи можна 

простежити фрагмент, присвячений проблематиці «Надлюдини»: «Я скажу вам про 

надлюдину. Що зробили ви, щоб перевершити його? Всі істоти до сих пір створювали щось 

вище себе; а ви хочете бути відпливом цієї великої хвилі і швидше повернутися до стану звіра, 

ніж здолати людину? Що таке мавпа щодо людини? Посміховисько або нестерпний сором. І 

тим самим має бути людина стосовно надлюдини: посміховиськом або нестерпним соромом». 

Підбиваючи своєрідний підсумок, автор «Заратустри» проголошує: «Надлюдина – це суть 

землі. Нехай же ваша воля каже: Нехай буде надлюдина сенсом землі!» [3, c. 47]. 

Предтечею Надлюдини Ніцше вважає давньої перської пророка і засновника релігії 

зороастризму Заратустру, який і стає головним героєм книги. Ніцше вірить, що кожен, хто 

хоче наблизитися до ідеалу, повинен змінити світогляд і зрозуміти, що світ людей гідний 

тільки презирства «І багато, хто відвернулися від життя, відвернулися тільки від непотребу: 

вони не хотіли ділити з непотребом ні джерела, ні полум'я, ні плоду» [3, c. 18]. Віддалившись 

від світу, він зосереджується на своїх думках і прагненні до досконалості. Дух людини, що 

прагне до ідеалу, на думку Ніцше, проходить етапи трансформації: 

• «Верблюд», що тягне за собою вантаж традицій, правил, культурних штампів; 

• «Лев», який заперечує в собі «верблюда» і відмовляється від усього, що не дозволяє 

йому піднятися над натовпом; 

• «Дитина» - чистий аркуш, відкритий для нового і готовий самостійно керувати своїм 

життям і створювати закони буття. 

Ніцше переконаний, що людина - це «хвороба Землі», в ній закладено щось помилкове і 

неправильне. Тому народжується Надлюдина, який втілює людський ідеал, дає сенс життя і 

перемагає буття. Чесність перед собою - одна з основних характеристик Надлюдини. Головна 

проблема людини полягає в слабкості духу (це відвага, свобода, витривалість і утвердження 
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своєї волі). Людина повинна прагнути до життя, а не до задоволень або втіху в релігії. Життя, 

в свою чергу, є волею до влади, а боротьба проявляється в битві за перевагу, становлення 

нового, ідеального людини. «Людина - це канат, протягнутий між тваринами і надлюдиною» 

[3, с. 25].  

Воля до влади формує прагнення стати вище і краще за інших, піднятися за рахунок 

розуму і таланту, і панувати над нікчемним натовпом. Воля до влади змушує в боротьбі 

доводити перевагу, однак - це не природний відбір, під час якого виживають пристосуванці 

(хитрі і підлі), а тріумф залізної волі і розуму. Необхідно, говорить Ф. Ніцше, встати на шлях 

«переоцінки цінностей», на шлях «імморалізму». Людина, стверджує Ф. Ніцше, весь час хоче 

зняти з себе відповідальність за скоєне та перекласти її на світ загального. Повсякденна мораль 

– лицемірна, це поблажливе відношення до своїх і чужих недоліків, це недовіра до людини. 

Вона заснована на співчутті, на потуранні людським примхам, на любові до «ближнього». 

Переоцінка цінностей припускає заперечення співчуття, доброти, поваги. Хто не шкодує 

себе, не має права шкодувати іншого, любов неможлива без ненависті, обов’язок з його 

примусовістю і загальнозначущістю повинен поступитися місцем вільній жертві. У руслі 

переоцінки цінностей Ніцше говорить і про цінності релігійні. Він хоче відділити себе від 

християнства, від масової релігійності, проте образ Христа притягає його все життя. Христос 

заперечував все те, що зараз називається християнством, говорить Ніцше. Бог помер, але це 

ви його убили. Христос брав на себе відповідальність за все людство, людина ж не хоче 

відповідати за свої власні вчинки. Християнство з його всепрощенням послаблює в людині 

волю до творчості, християнство культивує в людині занадто людське. Тільки образ Христа 

відкриває шлях до надлюдини, довгий шлях людського вдосконалення. Отже, Ф. Ніцше 

відкидав Бога тільки як санкцію старої моралі. 

Отже, можемо зробити висновок, що ідея Надлюдини – центральна у філософії Ніцше. 

Надлюдина та, яка втілює в своєму житті християнський ідеал, виражений через апостола 

Павла: все мені дозволено, але ніщо не повинне володіти мною. Надлюдина має замінити 

померлого Бога, будувати і змінювати своє життя сама, без жодних «підказок зверху», адже 

вона вільна у всьому. Реальний предмет роздумів Ніцше – це людина, яка несе у собі образ 

Надлюдини. 
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Образ сверхчеловека в философии Фридриха Ницше 

Аннотация. Статья посвящена теме «сверхчеловека» в философии. Рассматривается популярная в 

Европе «философия жизни», главным представителем которой был Фридрих Ницше, который 

рассматривал человека как земной биологическое существо с волей, инстинктами, подсознательным. 

Ключевые слова: сверхчеловек, философия жизни, декаданс, подсознательное. 

 

The image of the superhuman in the philosophy of friedrich nietsche 
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Abstract. The article is devoted to the topic of "superhuman" in philosophy. Considered popular in Europe, 

"philosophy of life", the main representative of which was Friedrich Nietzsche, who viewed man as a terrestrial 

biological being with the will, instincts, the subconscious. 

Keywords: superhuman, philosophy of life, decadence, subconscious. 
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Созданная Франклом теория логотерапии и экзистенциального анализа представляет 

собой сложную систему философских, психологических и медицинских воззрений на природу 

и сущность человека, механизмы развития личности в норме и патологии и на пути и способы 

коррекции аномалий в развитии личности. В своем теоретическом здании Франкл выделяет 

три основные части: учение о стремлении к смыслу, учение о смысле жизни и учение о свободе 

воли.  

Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое Франкл называет 

экзистенциальным вакуумом. Именно экзистенциальный вакуум, согласно наблюдениям 

Франкла, подкрепленным многочисленными клиническими исследованиями, является 

причиной, порождающей в широких масштабах специфические «ноогенные неврозы», 

распространившиеся в послевоенный период в странах Западной и Восточной Европы и в еще 

больших масштабах в США, хотя некоторые разновидности таких неврозов были описаны еще 

раньше. Необходимым же условием психического здоровья является определенный уровень 

напряжения, возникающего между человеком, с одной стороны, и локализованным во 

внешнем мире объективным смыслом, который ему предстоит осуществить, с другой стороны. 

Сказанное позволяет сформулировать основной тезис учения о стремлении к смыслу: человек 

стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается 

нереализованным. 

В творческом наследии В. Франкла во время чтения его работ иногда складывается 

впечатление, что внутренняя связь отдельных положений не является вполне очевидной. Так, 

В. Франкл постулирует, что экзистенциальный аналіз и основываются на трех 

фундаментальных допущениях: 

1) свобода воли; 

2) воля к смислу; 

3) смысл жизни. 

Учение о смысле жизни учит, что смысл доступен любому человеку, независимо от пола, 

возраста, интеллекта. Утверждая уникальность и неповторимость смысла жизни каждого 

человека, Франкл тем не менее отвергает некоторые из «философий жизни». Так, смыслом 

жизни не может быть наслаждение, ибо оно есть внутреннее состояние субъекта. По той же 

логике человек не может стремиться к счастью, он может искать лишь причины для счастья. 
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Борьба за существование и стремление к продолжению рода также оправданны лишь 

постольку, поскольку сама жизнь уже обладает каким-то независимым от этого смислом. 

Приоритет принадлежит ценностям творчества, основным путем реализации которых 

является труд. При этом смысл и ценность приобретает труд человека как его вклад в жизнь 

общества, а не просто как его занятие. Смысл труда человека заключается прежде всего в том, 

что человек делает сверх своих предписанных служебных обязанностей, что он привносит как 

личность в свою работу. Ценности творчества являются наиболее естественными и важными, 

но не необходимыми. Смысл жизни может, согласно Франклу, придать задним числом одно-

единственное мгновение, одно ярчайшее переживание. Из числа ценностей переживания 

Франкл подробно останавливается на любви, которая обладает богатым ценностным 

потенциалом. Индивид, который никогда не любил и не был любим, тем не менее может 

сформировать свою жизнь весьма осмысленным образом. Основная новизна подхода Франкла 

связана у негос группой ценностей, которым он уделяет наибольшее внимание , — ценностями 

отношения. К этим ценностям человеку приходится прибегать, когда он оказывается во власти 

обстоятельств, которые он не в состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек 

свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним и придать своему страданию 

глубокий жизненный смысл. Франкл пишет: «Как только мы добавляем ценности отношения 

к перечню возможных категорий ценностей становится очевидным, что человеческое 

существование никогда не может оказаться бессмысленным по своей внутренней сути. Жизнь 

человека сохраняет свой смысл до конца — до последнего дыхания». Франкл считает ценности 

отношения в чем-то более высокими, хотя их приоритет наиболее низок — обращение к ним 

оправданно, лишь когда все остальные возможности более активного воздействия на 

собственную судьбу исчерпаны. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, система персоналистических идей в 

концепции В. Франкла тесно связана с философской традицией понимания сущности 

человека. 
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Філософ-стоїк Марк Аврелій вважається останнім з "п'яти хороших імператорів" 

Римської імперії. Думки імператора-філософа говорять про байдужість до смерті, важливість 

тільки теперішнього моменту і протиріччя між долею і свободою волі. Марк Аврелій вважав, 

що, незважаючи на труднощі, людина завжди може поліпшити своє життя, і всі проблеми є 

тимчасовими і плинними. Вивчаючи роботу Марка Аврелія, вчені часто визначали дев’ять 

https://royallib.com/book/frankl_viktor/chelovek_v_poiskah_smisla.html
mailto:dkchannel2016@gmail.com
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принципів, які називають стоїчними принципами. Наприклад: Будь, подібний до скелі: хвилі 

постійно розбиваються на ній, але вона не рухається, і хвилюючі хвилі стихають навколо неї. 

Правління Марка Аврелія прийшлось на час одного з найбільш бурхливих періодів життя 

Римської імперії, але стоїчний підхід до вирішення проблем допоміг йому домогтися успіху в 

громадських справах 

Марк Аврелій втілював приклад незламного стоїцизму, так Історик Капітолін каже, що 

він почав одягатися і жити як стоїк, ще в дванадцять років. У моменти навчання він носив 

філософський халат, він спав на голій землі і тільки завдяки проханням матері він почав спати 

на матраці, покритому шкірою тварин. 

До першого принципу Марка Аврелія можна віднести  єднання з природою. Згідно з 

принципами стоїків, природа є і загальної, і людської. Оскільки наша природа є лише 

частиною цілого, то жити в гармонії з природою теж саме, що й жити в гармонії з усім, що 

відбувається в світі. Марк Аврелій пише: "Ти завжди повинен думати про світ як про єдину 

істоту, з єдиною сутністю і єдиною душею. Подумайте, як все зводиться до власного єдиного 

почуття, як він створює все з єдиним бажанням, як все сприяє виникненню всього, що у всьому 

пов'язано і послідовне" [1]. 

В цій цитаті я хотів би виділити те що Марк Аврелі хотів донести що все що ми робимо 

призводить до чогось і тоді як декілька дій однакові, вони можуть тягнути за собою видимий 

результат. 

Також в слід за цим можна згадати ще один його принцип який можна виділити під 

назвою Байдужість до смерті, легкість у відношенні скороминучості життя та часу: "Перебери 

один за іншим і тих, кого ви особисто знали: один поховає одного, другий - іншого, а потім 

вони самі гинуть - і все це на короткий період. Взагалі треба дивитися на все людське як на 

швидкоплинне і короткочасне - то, що ще було вчора личинкою, завтра - це мумія або пил 

(прах). Тому проведіть даний момент часу в гармонії з природою, а потім розлучайтеся з 

життям так само легко, як упаде зріла олива: вихваляючи природу, яка народила її, і завдяки 

дереву, яке її породило" [1]. Як на мене тут Марк Аврелій хотів виділить те що потрібно жити 

нинішнім часом так як ми не знаєм що буде завтра і не можемо змінити те, що біло вчора. Хоча 

і маючи байдужість потрібно мати велику стійкість і тут можна згадати Марка з його цитатою 

та принципом це - Витривалість до негараздів 

В даній цитаті  можна виділити те, що ми не повинні зупинятися перед якимись 

проблемами ми їх повинні вирішувати та боротися з незгодами так як вони є тимчасовими, 

якщо навіть ми не зможемо ми все рівно повинні незламно стояти, все рівно ми рано чи пізно 

звикнемо до цього. Також він знову згадує що потрібно жити нинішнім часом.  

Сьогодення – єдиний важливий час, потрібно жити, наприклад Марк Аврелій говорив що 

слава живе не багато, вона живе лише 2-3 покоління знаючих себе (предків) потім вона згасає 

якщо нічого не робити. Марк Аврелій визначав  принцип апатії по відношенню до слави, честі 

й всьому надлишковому, а слава – це взагалі швидкоплинне явище,  зациклення на ній тільки 

заважає добрій справі та життю. У разі досягнення слави не треба зазнаватися та 

зациклюватись на цьому так як це заважає подальшому розвитку і якщо так станеться, то 

навколо вас почне падати підтримка. 

Наступною я б хотів виділити  вірність життєвій праці та чесність. Марк Аврелій хотів 

донести думку, що не треба пишатися зробленою справою потрібно згадати і подумати чого 

можна було й не робити.  
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До наступного кроку можна віднести такий принцип як терпимість та витримка до 

чужого зла, але відмова від власного. До даного принципу можна віднести такі думки як те що 

не потрібно комусь відразу протидіяти на його вчинки адже з ними можна змиритися так як 

вони могли бути не обдуманими. 

До наступного принципу можна віднести самостійність – важливу частину життя.  

До останніх принципів відноситься принцип слідкування за своїми діями та поступками. 

Марк Аврелій часто звертає увагу на важливість дотримуватися власної чесноти і не 

звинувачувати інших в її відсутності. Він згадує про те що люди дивляться за тим що роблять 

інші, але часто не бачать те що роблять самі, й водночас, в той же самий момент роблять 

зауваження іншому. 

Як висновок, Марк Аврелій хотів донести те що ми повинні жити сьогоденням не 

оглядаючись на вже пройдений шлях та слідкувати за тим що робимо самі, а не за тим що 

роблять інші.  Хоча я не можу розділити всіх ідей Марка Аврелія, наприклад, я не згоден, що 

не слід прагнути до неможливого, але я думаю що слід прагнути до чогось великого це близько 

але це вже інший погляд та мета.  
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Только представьте себе мир без Бога. Как справляться с отчаянием и жить не смотря на 

скоропостижную кончину? 

Автор книги "Бунтующий человек" Альберт Камю находит ответ на эти вопросы в 

протесте. Писатель удивлён тому, что человечество развивается и прогрессирует даже под 

страхом смерти. 

Люди мечтают, ставят цели, работают над собой и лишь изредка задумываются о том, 

что все их труды после смерти канут в бездну. Эта мысль порождает безысходность и 

становится причиной паразитического образа жизни. 

В таком случае напрашивается вопрос: какой смысл в себе несёт жизнь человека? Мы не 

можем чётко дать  ответ на этот вопрос, но продолжаем бороться, действовать и не сдаваться. 

В этом заключается бунт. 

Протест всему что стоит выше человека - своеобразный ответ на абсурдное и 

бессмысленное существование. 

Это можно сравнить с подвигом бога-провидца Прометея, который осознавал своё 

поражение ещё до его наступления. 

http://loveread.ec/view_global.php?id=78370
mailto:11dima.butenko11@gmail.com
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Прочитав эту книгу мы знакомимся с такими видами бунта как: метафизический, 

исторический и сопротивление в искусстве. Разобрав по подробнее каждый из них, мы видим, 

что все они актуальны в нашей повседневной жизни.  

Метафизический бунт - это несогласие социумом. Автор приводит пример отношение 

между господами и рабами, где рабы ненавидят своих хозяев, но все-таки соглашаются с ними 

и смиряются со своей ролью. Вполне можно провести параллель с современным миром, и 

изменятся лишь названия классов людей. Думаю уже можно догадаться, о чем идет речь – о 

государственных правителях и самом народе. С этого следует вывод, что спустя тысячелетия 

психология человека не меняется и эта черта нам присуща по сей день. 

Исторический бунт – это ценности человека которые, как бы это тавтологично не 

звучало, заложены в нас исторически. Примером такого бунта является восстание людей, 

которые отстаивают свои права данные им с рождения. В целом, к этому можно отнести наши 

современные митинги и прочие собрания, а также не соглашение с господствующей 

идеологией. 

Сопротивление в искусстве носит личностный характер. Речь идёт об самовыражении и 

индивидуальности человека. Каждый из нас хочет доказать свою уникальность путём 

своеобразного стиля жизни, религии, выражения нетипичных мнений и решений. Однако, 

слишком выраженное отличие имеет свою негативную сторону. Противостояние интересов 

провоцирует межрасовые конфликты, ведущие к кровавым войнам. 

Таким образом война становится проявлением бунта. Её символы - революционеры. 

Примером являются русские писатели времён культурной эмиграции. Писатели и художники 

покидали родину, которая не давала возможности творить. В то время ярко выделилась 

поэтесса Марина Цветаева, покончившая с жизнью из-за шантажа со стороны власти. Это был 

её протест со стороны творческого долга и уважения к своим собратьям по духу. 

Возможно, может показаться, что страдания порожденные бунтом являются сугубо 

индивидуальными. Но на самом деле, общественный протест делит отрицательные эмоции на 

всех его членов. Страдания убивают чувство одиночества и дают сил для дальнейшего 

противостояния, как бы это абсурдно не звучало. 

Итог выше сказанного заключается в том, что только благодаря протесту мы можем 

выжить. Если не быть категоричным и не иметь собственного взгляда на мир, властвующие 

откинут тебя на край общества без средств существования. 

Бунт даёт возможность оценить и расширить рамки собственной свободы, позволяет 

познать ценность жизни и правил сосуществования с остальными. 

Список літератури: 
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Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
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Должна ли жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило прожить? Когда я задаюсь этим 

вопросом, сидя в уютном кресле теплой квартиры, слушая на фоне Дебюсси и запивая вкусное 

печенье чаем, то могу с уверенностью ответить: “Да. Жизнь прекрасна”. А спросите меня в 

период высшего отчаяния, печали, горечи, потери, и ответ будет не таким однозначным. 

Скорее всего, я скажу, что жизнь - отвратительна, бессмысленна и не достойна того, чтобы 

терпеть столько боли.  

Говорят, что красота в глазах смотрящего, я же думаю, что не только красота, но и смысл 

нашего существования в том, как мы смотрим на мир и что при этом видим. Вот сейчас я 

оглядываюсь вокруг и упираюсь взглядом в серые улицы, голые деревья, одноообразные 

многоэтажки, кучи мусора по углам. При этом на каждом шагу меня поджидают известия о 

новых жертвах коронавируса, о неспособности многих стран принять и лечить больных 

надлежащим образом. Так у меня в голове день за днем складывается новая картина будущего, 

где наступает смутное Средневековье и мы все умираем от эпидемии. Не удивительно, что 

подобные события, накладываются на какие-то личные проблемы и переживания, делают 

невозможным положительный ответ на вопрос: “А стоит ли жить вообще?” Возможно, именно 

тяжесть двух мировых войн, заявление Ницше о том, что бога нет, и побудили Камю написать 

столь откровенное и пропитанное безысходностью (по моему мнению) философское эссе, в 

попытках осознать, а, возможно, и самому поверить в то, что жизнь не бессмысленна. Ведь 

если мир абсурден, человек - абсурден, бог покинул нас (или же вовсе не существовал), то 

зачем мы всё еще здесь? У нас нет счастья в настоящем, нет вечности в будущем, “нет единой 

Истины, есть только истины”, что, собственно, и приводит к путанице и отсутствию 

понимания, “можно ли жить абсурдом, или это логика требует смерти”. Исходя из слов автора, 

он нашел для себя выход: “Абсурд развеял мои иллюзии: завтрашнего дня нет. И отныне это 

стало основанием моей свободы”. Означает ли это, что, пытаясь рассуждать здраво и следуя 

законам логики, человек поставит себя в тупик, из которого сможет выбраться только 

посредством самоубийства? И наоборот, приняв абсурдность бытия, обретет волю, счастье и 

желание жить? Лично для меня, в этих словах есть доля правды, ведь как только я решаю 

смириться с неизбежным, сразу становиться легче дышать, отступает чувство необоснованной 

тревоги и страха. Возможно, используя такой прием более масштабно, я обрету истинную 

свободу, о которой говорил Камю, и постигну великую Тайну жизни.  

А есть ли эта Тайна? Казалось бы, все предельно просто: каждый из нас свободен и может 

делать все, что хочет. Ты сам себе господин, над тобой не властна ни судьба, ни бог. Нет мира 

иного, нежели тот, который ты сам сотворишь. Но мы упорно стараемся придумать себе 

запреты, заковать в кандалы нерушимых (на самом деле нет) правил, установить жесткие 

рамки, обложить вокруг стены, а потом сидеть внутри всего этого с выражением 

непреодолимой тоски и печали на лице. Мы взваливаем на плечи такую ношу, которую не в 

состоянии нести. Кто - то сдается в начале пути, кто - то посередине, кто - то почти у финиша, 

mailto:maksym.vlasenko239@gmail.com
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но сдаются абсолютно все, даже если боятся в этом признаться. Почему возможность принятия 

настолько нелегка, и гораздо проще (как показывает практика мировой истории) страдать? И 

если даже величайшие умы не смогли решить для себя, как воспринимать действительность, 

и стоит ли ее вообще принимать, то как может обычный человек в этом всем разобраться? 

Единственное, что могу сказать с уверенностью: количество вопросов превышает количество 

ответов, как в моем эссе, так и в труде Камю. Мы оба (и еще 7,7 млрд. человек) не смогли 

однозначно определить для себя, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. Ведь с одной 

стороны это неимоверно тяжело - как взбираться на гору с огромным камнем - и так же больно 

- как смотреть его падение вниз. Но с другой, - жизнь хороша именно в процессе, нужно 

наслаждаться тем, что делаешь, даже если это окажется глупым и бесполезным занятием. Пока 

взбираешься на гору можно похвалить себя за силу и стойкость, и, возможно, рядом с тобой 

будет идти тот, кто поддержит и утешит добрыми словами, а когда камень упал и ты 

спускаешь вниз, не упусти возможность замедлить шаг, оглядеться по сторонам, насладиться 

погодой, тишиной, минутным, но очень желанным, спокойствием и легкостью. Разве после 

этого ноша не покажется тебе чуточку меньше? Ведь “одной борьбы за вершину достаточно, 

чтобы заполнить сердце человека”.  

 

 

ЦІННІСТЬ ЕТИКИ В ПРОСТОРІ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Воробей Віта 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Хрипко С.А. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Украина, Київ 

 
Етика одержала назву від речей, якими вона займається, а саме від звичаїв. Далі, звичаї 

— це людські дії, закріплені звичкою. Тим самим іменем називаються навики, які походять, 

звичайно, від повторних дій. Із самої назви виходить наступне - етика — це наука про звичаї, 

які є її матерією. 

Вона заслужено називається наукою, бо має все, що робить її гідною в царстві наук. Вона 

виводить свої твердження з певних та очевидних аксіом або принципів, і справді багато 

доводить. Наприклад, коли вимагає, щоб кожному було надано те, що йому належить, таким 

доведенням: «завжди треба робити те, чого вимагає здоровий розум; а здоровий розум 

вимагає, щоб кожному віддати те, що йому належить; тобто, кожному треба надати його 

право». І хоч людські дії в самому житті непостійні, легковажні й непевні, а деякі за своєю 

природою навіть байдужі й невиразні, — бо можуть бути то добрими, то поганими, — проте 

етик може мати про них всіх безсумнівні й завжди істинні уявлення. Він бо навчає, як треба 

правильно діяти, але сам як етик не діє. Так само й геометрія навчає способу вимірювання й 

користування інструментами та їх правильному застосуванню, а сама собою як геометрія не 

застосовується; тому, якщо, наприклад, при вимірюванні трапиться помилка, то приписувати 

її слід не науці, в даному випадку геометрії, а тому, хто вимірює. 

Отже, обов’язок етики — навчати правил доброї поведінки, а не добре поводитись. 

Останнє стосується всіх людей, а перше — лише філософів. І коли хтось добре поводиться, то 

діє він не як філософ, а як чесна людина; хоч він більш гідний імені філософа тоді, коли свою 
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доктрину зміцнює діями й дотримується своїх правил, однак може бути найкращий етик, але 

дуже погана людина, як найкращий художник, якщо йому схочеться, може малювати дуже 

погано. Тому дехто неправильно називає науку етику не наукою, а розважністю; розважність 

же користується законами етики, й етика їх встановлює. Однак розважність може називатися 

етикою застосування, а сама ця дисципліна  повинна називатись етикою повчальною. Так, 

звичайно, кажуть і про логіку. А тому що етика навчає добре поводитись, вона є практичною, 

— з чого випливає, що вона відноситься до якоїсь мети, відмінної від свого об’єкту. Лише в 

теоретичних науках об’єкт і мета — одне й те саме, бо через суте річ розглядається задля науки 

або для свого пізнання. А метою науки повинно бути ніщо інше, як те, що є і метою доброго 

діяння. 

Метою ж доброї поведінки є щастя або блаженство. Бо для чого ж було б необхідним 

добре поводитись, якщо не чекали б жодного плоду щастя; але й добрі дії добрі не з іншої 

причини, як тільки тому, що приносять добро. Отже, метою етики буде щастя й блаженство. І 

хоч вони вважаються метою всієї філософії, однак треба вважати їх окремою властивістю 

етики. 

Тому, щоб ми правильно пізнали цю науку, спершу ми повинні зрозуміти мету, а вже 

тоді розглянути самі добрі дії та їх природу, основні причини, різні види та властивості. 

Надзвичайно важливою є, на нашу думку, Етика Паульсена. У праці «System der 

Ethik» Паульсоном приведені до гармонійної єдності всі найважливіші риси новітньої етики. 

Паульсен називає свій етичний світогляд телеологічним енергетизмом. Під телеологією в 

етиці Паульсен розуміє точку зору, що оцінює вчинки як погані чи хороші на підставі тих 

результатів або цілей, до яких вони тяжіють за самою своєю природою. Цю точку зору 

Паульсен протиставляє формально-інтуїтивній, що оцінює дії безвідносно до їхніх 

результатів, на підставі чисто формальної вимоги чистоти морального спонукання. Паульсен 

показує недостатність такої формальної етики, що не має для оцінки дій ніякої точки опори. 

Безсумнівно, говорить Паульсен, що акт бажання блага ближньому отримує позитивну 

моральну оцінку саме тому, що він спрямований до певного факту, а саме до блага нашого 

ближнього. Навпаки, якщо наші дії тяжіють до результатів, в тому чи іншому сенсі 

деструктивних для життя, то вони саме в силу цієї обставини отримують іншу оцінку. Отже, 

тільки реальне значення наших вчинків для нашого власного життя і для наших оточуючих є 

ґрунтом, на якому можуть створюватися моральні цінності. Однак якщо таким шляхом 

визначаються загальні норми моральності, то з цього ще не випливає, що кожен окремий 

вчинок оцінюється виключно за його результатами. Кожне діяння, ставлячись до того чи 

іншого морального типу, може мати в кожному окремому випадку різне індивідуальне 

значення. Крадіжка для себе і крадіжка заради спасіння свого ближнього отримують різну 

оцінку в залежності від внутрішнього стимулу діяння. Взагалі, Паульсен розрізняє у вчинках, 

а в залежності від того — і в їхній оцінці, дві сторони: суб'єктивну і об'єктивну. Вчинки, які 

мають об'єктивно негативні наслідки, є завжди поганими, але якщо вони зроблені, крім того, з 

бажанням цих наслідків, вони характеризуються як злі. Добрими вчинками Паульсен називає 

направлені до життєвого блага як суб'єктивно, так і об'єктивно. Етичний енергетизм Паульсена 

полягає в розумінні блага як певного об'єктивного змісту буття і життєдіяльності. Тут 

Паульсен протиставляє свою точку зору гедонізму з його вищим благом задоволення. 

Моральне благо є завжди певний життєвий зміст, до якого задоволення або незадоволення 

приєднується як вторинне і з моральної точки зору несуттєве. Взагалі, незгодні психологи 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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стверджували, що нормальна діяльність людини визначається прагненням до задоволення або 

позбавлення від страждань. Але людина перш за все прагне до здійснення тих дій, які 

відповідають її природі. Вона їсть не заради задоволення голоду, а для підтримки свого 

існування. Взагалі кожна життєва сила і потреба прагне здійснити той чи інший життєвий 

зміст, не запитуючи, до чого призведе це прагнення — до задоволення або страждання. Якщо 

нормальні функції життя перетворюються іноді в засоби досягнення насолоди, то сама 

природа жорстоко карає за таке збочення її дійсних цілей. Отже, тільки життя з його 

об'єктивними відносинами, з його різноманітним матеріальним і ідейним змістом є тим, що 

може бути названо благом. Благо життя полягає саме в його повноті та вільному розкритті всіх 

функцій. Однак ідеал морального блага має різний зміст в залежності від тих життєвих форм, 

до яких він належить: треба розрізняти благо індивідуума, благо нації, держави, людства. 

Благо людства є вища ідея емпіричної етики. Їй підпорядковані приватні види блага 

індивідуумів і народів, але підпорядковані не як байдужі кошти, а як органічні частини. Але 

за цим моральним горизонтом намічаються віддаленіші і вищі моральні цілі. Людство — лише 

одна ланка всесвітнього життя: воно тяжіє до вищого морального блага — Бога. Тільки в 

релігії етика отримує своє завершення. Втім, та релігійність, яка повинна бути пов'язана з 

істинним етичним настроєм, визначається Паульсеном надзвичайно широко. 
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Єдине, що початково передвизначено в людині, — це її прагнення до щастя; 

найфундаментальніші потреби і інтереси людей в кінцевому результаті зводяться до 

досягнення блаженства. Але якщо навіть цю фундаментальну природу людини можна 

відрізнити від наявної психології людей і предписати людині деякий «істинний» інтерес і 

прагнення в відзнаку від його безпосередніх, фактичних схильностей і бажань, то все рівно в 

цьому випадку мораль буде зведена до деякого «розумного егоїзму». 

Кант розмірковує тут передусім як мораліст, з точки зору самої моральної свідомості, 

послідовно проводячи власну логіку. В даному випадку він відстоює чистоту морального 

мотиву. Принцип щастя, говорить Кант, «підводить під моральність мотиви, що, скоріше, 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10192/
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підривають і знищують весь її піднесений характер, змішуючи в один клас наміри до 

доброчесності і до пороку, навчаючи тільки одного — як краще розраховувати. 

Якщо ж моральність засновувати на прагненні людини до щастя, то пробудження до 

чинності, нехай навіть правильного, буде обтяжене інорідними, «гетерономними», не 

властивими самій моралі мотивами — надією на досягнення успіху, на набрання блаженства 

в цьому або потусторонньому світі, на винагороду доброчесності, нарешті, на отримання 

внутрішнього задоволення від свідомості правильності своїх вчинків. Справжній же 

моральний настрій людини повинен полягати в тому, щоб не очікувати нагород ані в цьому, 

ані в іншому світі, а виконувати свій обов’язок безвідносно до яких-небудь надій, нехай навіть 

бажання щастя — невикорінювальне природне прагнення людини. 

Мораль, як вважає Кант, не можна розглядати лише як засіб досягнення якого-небудь 

результату. При такій інтерпретації моральність перетворюється в чисто технічну, 

прагматичну задачу, в питання про «розважливість», уміння і спроможності ефективно 

досягати поставлені цілі. Такі принципи чинності, звичайно, мають місце в людському житті; 

Кант називає їх умовними, гіпотетичними імперативами: якщо бажаєш досягнути якогось 

результату, слід робити так. Але вся справа в тому, що такі правила, визначаючи засіб 

здійснення цієї мети, залишають в стороні питання про визначення самої мети.  

Кант прибічник пріоритету повинності над цінністю в моралі, в цьому він бачить 

специфіку моральності, крім того, він першим в історії етики звернув увагу на загальний 

характер моральних вимог, на те, що вони в своєму примусовому значенні розповсюджуються 

на усіх людей, в кінці кінців на людство в цілому. Кант звертає особливу увагу на те, що в 

моралі людина повинна сама усвідомлювати необхідність (повинність) певних дій і спонукати 

себе до цього. В цьому він і бачить специфіку моральності, відрізняючи її від легальності 

(просто виконання осудних людині вимог, зовнішнього підпорядкування). 

В кантівському вченні поряд з естетичною і розумною потребою людини в совісті має 

значення і сфера релігійного досвіду, свого роду "релігійно-совісна" настанова. Вчення про 

совість — це, по суті справи, вчення про добро, що має, що існує, що має загальне значення; 

це — вчинок, воля і свідомість моральної людини. 

Неможливо замкнути всю багатогранність проблем, поставлених Кантом в етиці, на 

діяльності чистої свідомості. Тому в останні роки відзначається тенденція розглядати фізичні, 

соціальні, термінологічні аспекти його практичної філософії. В частковості, велика увага 

приділяється аналізу проблеми діяльності, умови реалізації свободи. 
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Анотація. В роботі проаналізовано антропоцентричний та екоцентричний підхід до 

природокористування, наведено приклади застосування даних підходів в сучасних 

умовах, наведено аналіз теорії про ноосферу, проведено обґрунтування необхідності 

екологічної модернізації свідомості суспільства. 

Ключові слова: антропоцентричний, екоцентричний, світогляд, ноосфера 

 

Одною з характерних рис сучасного світу є значне загострення взаємовідносин між 

суспільством та середовищем його існування. Кліматичні катаклізми як наслідок глобальної 

зміни клімату, Австралійські пожежі, велетенські пластикові острови, проблеми з якісною 

питною водою, смоги та ін. те, що може відчути кожен з нас і зробити власні висновки про 

причино-наслідковий ланцюг даних глобальних проблем.  

На сьогодні, не дивлячись на те, що більшість вчених закликають про пришвидшення 

глобальної зміни клімату за рахунок постійного впливу життєдіяльності людини, зокрема 

говорячи про вплив парникових газів на підвищення температури, знаходяться не мало тих, 

хто спростовує дане твердження. Не дивлячись на активність екоактивістів, які борються 

проти атомної енергетики знаходяться не мало тих, хто активно підтримує розвиток 

традиційних джерел енергії. І таких прикладів суперечностей дуже багато.  

Причини даних відмінностей  в поглядах можуть бути різні, але одної з основних можна 

визначити відмінності світоглядів між різними групами людей, зокрема підходів до проблеми 

взаємин між людиною і природою та природокристування, серед яких виділяють:  

антропоцентричний (технологічний), екоцентричний (біоцентричний). 

Метою даної роботи є аналіз антропоцентричного та екоцентричного світогляду та 

обґрунтування необхідності екологічної модернізації свідомості суспільства. 

Антропоцентричний підхід передбачає, що взаємини між людиною і природою 

будуються за правилами, які встановлює людина. Тобто опановувавши закони природи, 

спираючись на свій розум і технології, людина підпорядковує природу своїм інтересам. 

Проблеми довкілля – це наслідок неправильного господарювання,  тому їх можна усунути 

шляхом технологічної реорганізації і модернізації. З цього виходить основне твердження 

прибічників даної теорії, що закони природи не можуть і не повинні заважати науково-

технічному і соціальному прогресу людства. Цей підхід заснований «на владі людини над 

природою».  

Представником антропоцентичного підходу можна вважати Володимир Івановича 

Вернадського, видатного українського вченого, засновника наукового напряму біогеохімія, 

який вивчає хімічний склад живої речовини та геохімічні процеси в біосфері. До складу живої 

речовини вчений відносив і людство, розглядаючи його в єдності з біосферою. 

mailto:inna.tymchenko@nuos.edu.ua
mailto:grubyy@ukr.net
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Вернадський вважав, що «людина своєю працею – і своїм свідомим ставленням до життя 

– змінює земну оболонку – геологічну ділянку життя, біосферу, переводячи її в новий 

геологічний стан. Завдяки людській праці і свідомості біосфера переходить в ноосферу». 

Вернадський вірив у колективний розум, у те, що людство зможе використати свій 

науковий інтелект для правильного керування природою, і ніколи не допустить руйнування 

біосфери, бо є її частиною. Саме Вернадський є основоположником вчення про біосферу та 

ноосферу як новий, вищий ступінь розвитку людського суспільства. Серед  ідей  вчення  

Вернадського  про  ноосферу  можна виділити розумне  перетворення  природи  Землі  з  метою  

зробити  її  спроможною  задовольнити  всі  матеріальні,  естетичні  й  духовні  потреби  

населення,  яке  зростає.  

Екоцентричний підхід передбачає, що людина, як біологічний вид, значною мірою була 

і залишається під контролем головних екологічних законів і в своїх взаєминах із природою 

змушена і повинна приймати її умови. При цьому розвиток людського суспільства 

розглядається як частина еволюції природи, де діють закони екологічних меж, необоротності 

і відбору. Виникнення екологічних проблем навколишнього природного середовища, за даним 

підходом, в значній мірі є наслідком порушення людиною регуляторних функцій біосфери. Ці 

функції не можуть бути відновлені або змінені технологічними методами, оскільки прогрес 

людства обмежений екологічним імперативом: вимогою підпорядкування законам природи. 

Екоцентричний підхід ставить в центр екологічних проблем стан і стійкість живої природи, 

біосферу. В ньому виділяється етика дикої природи  (основоположник американський географ 

та екофілософ Лінда Гребер) як радикальний напрямок екологічної етики, який передбачає 

повну відсутність втручання в дику природу, заповідання якомога більшого простору дикої 

природи. Етика дикої природи задіює не лише закони екології але і сентиментальні почуття 

добра, жалю чи любові. Вона спирається на принципи демократичного лібералізму і релігійна 

за своєю суттю. Вона як біоцентрична, так і ексцентрична: у полі її зору перебувають не лише 

екосистеми та види, але й окремі особини дикої флори і фауни, неживі об'єкти дикої природи 

— скелі, дюни, пагорби та ін. 

Принципи екоетики притаманні працям багатьох мислителів та філософів. Найбільш 

чітко вони проявилися в творчості та діяльності таких видатних людей як Л. Толстой та М. 

Ганді, А. Камю та А. Сент-Екзюпері, Папи Римського Іона Павла II та Далай Лами. Але 

найяскравішим представником подібних поглядів визнають філософа А. Швейцера, який 

головний принцип своїх екоетичних поглядів розкриває як “безмежну відповідальність за все 

живе на Землі”. 

Якщо розглядати ці два підходи по відношенню до сучасного стану довкілля, то 

знайдеться не багато прикладів, які підтвердять реальність здійснення цілей про які говорив 

В.І. Вернадський. Більшість проектів людства, які направлено на підпорядкування живої 

природи призводять лише до погіршення ситуації. Приведемо приклад такого відомого і 

спірного втручання в екосистему як полювання, яке часто представляють як єдиний засіб 

санітарного регулювання. Вирубування лісів призводить до зменшення природного 

середовища існування для тварин, таким чином позбавляючи їх кормової бази, зокрема, одразу 

стає відчутною збільшення кількості бобрів та лосів, які годуються безпосередньо деревиною 

і в нормальній лісній екосистемі виступають санітарами лісу та стримують його 

розповсюдження, а в антропогенне зміненій екосистемі виступають як загроза для лісу та 

деревинного виробництва. Але до чого призводить полювання на бобрів та лосів?! Перш за 
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все зменшення кількості цих тварин впливає на кормову базу головного хижака та головного 

санітару лісу, вовку. Зрозуміло, що коли вовк взимку залишається без вільної в доступі 

кормової бази (адже влітку вони люблять харчуватися ягодами та мишами), яка також 

зменшується і за рахунок спортивного полювання на зайців (яке є дуже популярне) в 

результаті починають виходити в села та нападати на домашню худобу і тим лякати і 

обурювати місцевих жителів. І мисливці починають полювати на вовка. При цьому в ситуації, 

коли на бобра та лося заборона полювання, а на вовків продовжують полювати, то  зменшення 

популяції вовка сприяє погіршенню ситуації серед цих видів ссавців (через відсутність 

санітарного очищення) і виявляється замкнуте коло, яким користується мисливці в своїх цілях, 

і які в результаті призводять до ситуації, яка склалась нещодавно в Україні, коли Міністерство 

екології декілька років боролось за введення лося в Червону книгу України. 

Даний приклад в живій природі дуже добре екстраполюється на інші види людської 

діяльності. 

При цьому будь яке втручання людини призводить до ситуації, яку добре описав 

Д. Медоуз в своїй теорії Манія структури, де вплив людини на природу розглядається схожим 

на ті обставини які призводять до наркоманії, алкоголізму та ін.  Згідно даної гіпотези існує 

дійсне здоров’я системи, можуть виникати проблеми, які призводять до погіршення здоров’я 

і описуються варіанти, коли дії людини направленні на дійсне здоров’я системи і система 

відновлюється (наприклад, якісне лікування) і коли дії направлені на сприймаєме здоров’я 

системи, тобто коли знімаються симптоми, але не ліквідуються причини (наприклад, при 

застосуванні спазмолітиків, які лише зменшують біль).  Коли параметром, який регулюється 

стає не дійсне здоров’я, а те, яке сприймається по поверхневим ознакам в силу особливостей 

людської психології поступово все сильніше сприймається за дійсне, і вступає в дію логіка 

самообману, і тоді дійсне здоров’я системи заміняється його «неадекватним аналогом», 

контур з від’ємним зворотнім зв’язком замінюється на позитивний, який має руйнуючу дію на 

систему. В природі не існує несправжніх цінностей і не буває «манії-структури» тому там 

завжди діє від’ємний зв'язок (приклад, взаємозв’язок хижак-жертва). Але людство, яке за 

своєю психологією підтверджене впливу маній, все сильніше впливає на природу, тим самим 

вбудовує в природні процеси контури з позитивним зв’язком.  

Якщо розглянути теорію ноосфери Вернадського та проаналізувати особливості 

людської свідомості, які підтверджені тим або іншим маніям, то можна зробити висновок про 

своєрідну небезпеку її тверджень (зокрема, про «керування природою» та «розумне 

перетворення природи») для подальшого існування нашої планети та комфортного життя для 

наших дітей та онуків, перш за все через її жорстко антропоцентричний характер. Ні про яку 

рівноправність співіснування з дикою природою не йдеться, природою треба маніпулювати, її 

потрібно видозмінювати, скоряти заради “забезпечення благополуччя” тільки одного виду — 

людини. Таким чином, зусилля з заміни біосфери ноосферою стають формою насильства, тому 

що природні процеси переборюються технологічними засобами. І  ноосфера на практиці 

приводить до техносфери. 

Разом з тим застосування принципу екологічного імперативу (одного з принципів 

екоцентричного підходу) при плануванні людської діяльності, на нашу думку,  дозволяє 

більше наблизитись до гармонійного існування людини та природи. 

З прикладів можна привести впровадження нової планованої діяльності на основі 

принципу екологічного імперативу, зокрема об’єктів зеленої енергетики, які помилково (як 
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раз антропоцентрично) називають «чистою» енергетикою. Чиста енергетика це так само 

ілюзія, що часто призводить до послаблення контролю та порушення вимог, яких необхідно 

дотримуватись. Якщо, наприклад, при будівництві вітряку для вибору ділянки його 

розташування ми візьмемо комплексні критерії оцінки безпеки (від людини до лишайників), і 

в центр поставимо природне, соціальне та культурне середовище, визначимо їх граничні 

значення (на основі природоохоронного статусу, історичній значимості, впливу на здоров’я 

населення та ін.), певно, ми зможемо обрати близько оптимальний чи квазіоптимальний 

варіант з найменшим впливом на довкілля (навіть при можливих деяких економічних втратах). 

Саме це може вважатися екоцентричним підходом.  

Звісно, для того щоб даний підхід вводився системно у всі сфери діяльності людини, і, 

ніякі фактори чи манії не змогли цьому завадити важливим є трансформації свідомості 

людства.  

В роботі проаналізовано такий термін як екологічна модернізація як трансформація 

свідомості суспільства на основі принципів екологічної етики. 

Екологічна модернізація — одна з доктрин соціальних наук, за якою рух до 

енвайронменталізму сприяє розвитку економіки. За останні декілька десятиліть ця ідея 

привернула увагу вчених та політиків всього світу. Однією з основних засад екологічної 

модернізації є розгляд економічного зростання та промислового розвитку з точки зору 

навколишнього середовища. На основі так званого «просвітленого інтересу до самого себе» 

можна вигідно поєднати економіку та екологію. Екологічна модернізація  передбачає свідомо 

організований процес і соціальну практику, спрямовані на поліпшення стану навколишнього 

природного середовища й здоров‘я людини та реалізуються через взаємодію конкретних 

соціальних інститутів. З‘ясування особливостей екологічної модернізації в Україні та рівня її 

розвитку особливо актуальне тому, що вона тісно пов‘язана з екологічною і природно-

техногенною безпекою, розробкою стратегії, форм і методів екологічного менеджменту. З 

цього випливає що, вивчення проблем екологічної і природнотехногенної безпеки не можливе 

без урахування екологічної модернізації. 

Адже якщо такі зміни не зможуть поліпшити наші взаємовідносини з природою, 

лишиться один вихід – перехід до первісних умов існування людства.   

Список літератури: 

1. П. І. Сокуренко, І. М. Авраменко, О. М. Третяк (2011). Вчення В. І. Вернадського про ноосферу в контексті 

інноваційного розвитку світової економіки. Вісник Хмельницького національного університету, 3(3), 266-271.  

2. Науменко, Г.Г. (2007). ]. Екологічна культура та її виміри. Нова парадигма: Журнал наукових праць, 69, 45-57.  

3. М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. ( Ред.). (2016). Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та 

екологічної безпеки. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України».  

 

Tymchenko I.V . / docent, c.t.s.; Grubyy M.V., student  

Environmental modernization as transformation community awareness based on the principles of 

environmental ethics 

Abstract. The work analyzes the anthropocentric and ecocentric approach to nature management, gives 

examples of application of these approaches in modern conditions, gives a analysis of the noosphere theory, 

substantiates the necessity of ecological modernization of society consciousness. 

Keywords: anthropocentric, ecocentric, worldview, noosphere 

 

 

 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

27 

Тымченко И.В., доцент, к.т.н., Грубий М.В., магистрант. 

Экологическая модернизация как трансформация сознания общества на основе принципа 

экологической этики  

Аннотация. В работе проанализированы антропоцентрический и экоцентрический подход к 

природопользованию, приведены примеры применения данных подходов в современных условиях, 

приведен анализ теории о ноосфере, проведено обоснование необходимости экологической 

модернизации сознания общества. 
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Махатма Ганді – великий філософ ХХ століття. Він став основоположником філософії 

не насилля – «сатьяграха».  

«Революція без насилля» – один з творів великого філософа. Дана книга висвітлює 

першооснови філософії М. Ганді та поетапно доводить нам об’єктивність його поглядів. 

Поетапність та форма, у якій написаний твір допомагають читачу з легкістю зрозуміти 

основну думку, яка є кожним рядком цього твору. 

Філософія Ганді має складну основу, яка базується на його життєвому досвіді. Навчання 

в Англії допомогло йому ширше пізнати світ та принципи, якими він живе. Філософ побачив 

наскільки скрутним було становище тогочасної «модерної» цивілізації, відчув кожен його 

недолік, докладно описавши їх у своїй книзі. Він виділяє цивілізацію, як хворобу, яка 

поглинула тогочасний світ і вважає недоцільним брати з неї приклад. Дані рядки змушують 

замислитись над скрутним становищем нашого часу, над цінностями які виділяють різні групи 

людей, їх життєвими поглядами. 

Може з’явитись враження , що Ганді негативно ставиться до технічного прогресу та 

розвитку суспільства, але це враження є хибним. Згодом автор показує основу своїх висновків. 

Він вбачає перспективи у звичному для його народу ладі і робить певні висновки, що Індія не 

потребує цінностей цивілізації, адже предки протягом століть накопичували їх власні цінності, 

які зберегли їх народ до сьогодні. Але ж в той час автор виділяє негативні риси свого народу. 

Він поступово наштовхує на думку, що завжди можна досягти компромісу, навіть тоді, коли 

більшість бачить глухий кут, потрібно використовувати надбання сучасної цивілізації з 

розумом, виокремлюючи для себе тільки те, що не принесе шкоди суспільству та становищу 

держави. Його ставлення досить логічне, адже мінуси стали проблемою сьогодення, а старі 

проблеми набрали обертів і перетворились в рутинну необхідність, без якої вже в той час 

неможливо було обійтись. Таке життя не було притаманним для індійського народу, який звик 

жити в гармонії з природою.  

Але чи є правильним світогляд М. Ганді, чи настільки важливо дотримуватись принципів 

консерватизму? Можливо… Це питання неможливо вирішити. Хтось не бажає нічого нового, 
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адже все старе є звичним та, нібито, зручним; я ж схиляюсь до принципу збагачення всіх сфер 

науки та культури, дотримуючись певних компромісів та зважуючи всі за та проти. 

Гаді показує, що для змін не обов’язково використовувати фізичний чи грубий 

моральний вплив, всього можна досягти мирним шляхом. Шляхом спроб та помилок він 

будував своє життя і основною проблемою він вважає страх у всіх його проявах. Філософ на 

власному досвіді показав, що без страху перед лицем будь-якого ворога чи проблеми силою 

слова можна та наполегливістю можна підкори будь-кого та дійти з згоди навіть у 

найгострішій проблемі, навіть якщо борешся з цілою імперією. 

Але все починається з меншого, треба дійти згоди в сім’ї, з друзями, колегами, 

знайомими; тільки тоді ви можете діяти йти вперед, маючи міцний ґрунт під ногами та 

необхідну підтримку. Важливо берегти цінності свого народу, традиції та звичаї, берегти те 

людське, що є основою загальнолюдської моралі. Важливо починати з себе, не нав’язуючи 

своєї хибної думки іншим. Треба ділитись досвідом та підкреслювати його 

загальнодоступними фактами, вивчати проблему та досягати компромісу. Треба діяти попри 

всілякі труднощі, адже кожен має різну точку зору, і не всякий погодиться з вами, а можливо 

стане перешкоджати вам. Треба шукати помилок у самого себе, якщо ви хочете стати 

прикладом для інших. 

І в той же час можна знову повернутись до проблеми цивілізації, порушеної М. Ганді. 

Чому він негативно ставився до того, що неминуче, того, що частково споконвіку було 

присутнє і в його країні, як наприклад, соціальна нерівність. 
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Вступна частина. За останні 50 років на території України відбулась зміна цінностей по 

відношенню до стану навколишнього середовища, сім'ї та побуту. Стан навколишнього 

природного середовища всіх міст України перебуває в критичному стані через неосвіченість 

молодого покоління та байдужість літнього до процесів переміщення побутових відходів з 

квартир або домівок до місць їх накопичення. Населення міста Миколаєва не є екологічно 

освіченим, як наслідок вулиці переповнюються несанкціонованими сміттєзвалищами, що 

несуть потенціальну небезпеку для всіх груп населення. Екологічна неосвіченість – це 

відсутність почуття цінності та турботи до навколишнього середовища. Саме таке почуття 

розвивається сьогодні як характерна особливість країн Європи. Відсутність саме такої 

ціннісної моделі в Україні, на наш погляд, призводять до  відсутності повноцінної праці з це 

запозичених західних моделей поводження з твердими побутовими відходами в нашій країні.  

Крім цього, на початку впровадження різних схем поводження з твердими побутовими 

відходами в місті Миколаєві повинен здійснитись повний аналіз проживаючого населення з 

врахуванням особливостей різних вікових категорій з метою прогнозування уникнення 

економічних втрат.  

Метою роботи є аналіз філософських аспектів проблем поводження з твердими 

побутовими відходами в місті Миколаєві та розробки пропозицій для їх вирішення.  

Основна частина. Формування нового менталітету, частиною якого стає екологічна 

освіченість та відповідальне відношення до довкілля потребує перегляду та оновлення таких 

його складових, таких як цінності – узагальнених уявлень людей про особисті життєві цілі та 

засоби їх досягнення, існуючих у свідомості кожної людини орієнтирів, за якими індивіди 

співвідносять свої дії, та способу сприйняття світу. На наш погляд, це завдання може бути 

вирішене з урахуванням особливостей різних вікових груп населення, та їх сприйняття 

життєвих цінностей. 

 Покоління – це сукупність людей, які народжуються кожні 20 років: бебі-бумери → 

покоління X → покоління Y → покоління Z.  

Характеристика поколінь з точки зору цінностей :  

1. Граничне покоління (1900-1923) – працьовитість, відповідальність, майже 

релігійна віра в світле майбутнє, прихильність до ідеології, важливими 

цінностями є сім’я і сімейні традиції, домінантність і категоричність суджень;  

2. Мовчазне покоління (1923-1943) – відданість, дотримання правил, законів, повага 

до посади і статусу, честь, терпіння;  

3. Бебі-бумери (1943-63) – оптимізм, зацікавленість в особистісному зростанні та 

винагороді, в той же час колективізм і командний дух, культ молодості;  

4. Покоління Х (1963-84) – готовність до змін, можливість вибору, глобальна 

інформованість, технічна грамотність, індивідуалізм, прагнення вчитися 

протягом усього життя, неформальність поглядів, пошук емоцій, прагматизм, 

надія на себе, рівноправ’я статей; 

5. Покоління Y або покоління Миленіума (1984-2000) – громадянський обов’язок і 

мораль, відповідальність, але при цьому наївність і вміння підкорятися, прагнення 

швидкої винагороди;  

6. Покоління Z (2000-2020) – нетерплячість, егоцентричність, несхильність до 

субординації, усіх вважають рівними, неуважність, «кліпове» мислення, 

різноманітні, але неміцні комунікації, толерантність, розвивається почуття 
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справедливості [1]. 

На 2019 рік в місті Миколаєві є чотири покоління: бебі-бумери, 

покоління Х, покоління Y та покоління Z, які беруть активну участь у 

житті міста. В Миколаєві ситуація поводження з твердими побутовими 

відходами перебуває у критичному стані через некоректний підхід 

інформування всіх груп населення про способи зберігання відходів та 

відсутність отримання фінансової вигоди за допомогою їх сортування. 

Для зберігання відходів у місті використовуються контейнери 

європейських стандартів, які захищають відходи від потрапляння вологи 

та інших факторів (тварин, комах, вітру) (рис.1).  

Слід зазначити, що в країнах Європи сортування 

різних видів відходів супроводжується фінансовою 

підтримкою, яка на півсвідомому рівні стимулює 

населення займатись сортуванням відходів (рис.2) [2]. 

В місті Миколаєві наладити систему ефективного 

збору та сортування побутових відходів на теперішній 

час неможливо через недотримання правил 

експлуатації контейнерів та негативної реакції різних 

вікових категорій на внесення реновації в цій області 

[3], що стає наслідком несформованої екологічної 

системи цінностей.  

Додатковим чинником, який заважає налагодженню системі також слід вважати майже 

повну відсутність бодай якої інформаціїної стратегії. На наш погляд, інформування кожної 

вікової групи повно відбуватись з розрахунком на індивідуальні якості та цінності. Аналіз 

залежності загальноприйнятних екологічних цінностей від належності людини до певного 

покоління може суттєво допомогти у вирішенні цього питання. 

В результаті проведених польових дослідів виявлено, що 

найголовнішою задачею для міста Миколаєва є зміна 

стереотипної поведінки старших поколінь, які гальмують 

розвиток поводження з твердими побутовими відходами на 

етапі збору (рис.3). 

У молоді міста Миколаєва не сформований екологічний 

менталітет. Причиною є безініціативність, байдужість та 

безвідповідальність до навколишнього середовища старших 

поколінь, яка стала причиною розвитку хуліганства по 

відношенню до контейнерного господарства міста. В число 

хуліганів відносять покоління Y та Z, яке виросло в середовищі, що формувалось 50 років [4]. 

Хуліганські дії по відношенню до контейнерів, контейнерних майданчиків та урн стали 

масовими в місті Миколаєві на 2019 рік (рис.4).  

Рис1. Контейнер 
пластиковий 

Рис.2 – Автомат для прийому ПЕТ-пляшок в 
Німеччині 

Рис.3 – Утворення несанкціонованих 
сміттєзвалищ в Центральному районі 
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Рис.4 – Вандалізм до контейнерів 

 

Теперішня молодь Миколаєва не зацікавлена в розвитку міста, тому що для більшості 

містян з дитинства не формувалася модель менталітету з включенням особистої 

відповідальності, а отже й інтересу до громадської діяльності. Водночас зазначимо, що на 

період формування особистості жодної моделі збору та сортування твердих побутових 

відходів в місті не існувало, а батьки, які виросли в СССР не мали досвіду в цьому питанні, 

отже, через відсутність досвіду минулих поколінь ситуація з твердими побутовими відходами 

в 2019 році є критичною. 

В останні декілька років ситуація з твердими побутовими відходами в місті Миколаєві 

почала змінюються, за рахунок продуктивної роботи трьох поколінь – покоління Х, Y та Z. 

Контейнери роздільного збору відходів встановлюються в дитсадках, школах та лікарнях для 

поетапного навчання населення правильному сортуванню твердих побутових відходів та 

створення звичку сортувати для підростаючого покоління (рис.5). На жаль, ця практика є 

зовсім недостатньою для формування екологічного менталітету серед молоді, й на наш погляд, 

вона має містити й примусові заходи, на кшалт сортування відходів вдома. 

  
Рис.5 – Сортування твердих побутових відходів: а) – школах; б) – лікарнях 

 

Водночас слід відмітити зростання соціальної ініціативності дітей та учнівської молоді, 

спрямованої на досягнення результату у процесі сортування відходів.  

У діяльності дитячих об’єднань, насамперед закладається фундамент громадянського 

суспільства, створюється база для формування ціннісного відношення до довкілля та розвитку 

відповідального менталітету протягом життя людини. Додатковим «бонусом» слід вважати  
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надання унікальних умов для виховання активного громадянина-патріота, який зможе 

розвинути і вдосконалити природні, соціальні, суспільні та особистісні якості. Участь у 

реалізації соціальних ініціатив дає змогу формувати у дітей важливих особистісних якостей – 

відповідальності, вимогливості, взаємоповаги, активності та організованості [5]. 

Отже, дитячі громадські організації для міста Миколаєва раціональніше реалізовувати 

для внесення нових пропозицій в питання твердих побутових відходів. Діяльність подібних 

організацій, вважається здатною покращити загальний стан міста та позитивно вплинути на 

світогляд старших поколінь.  Водночас питання потужності впливу дитячого світогляду на 

світогляд старших поколінь зостається відкритим через усталенні моделі відношення до 

найближчого оточення у старшого покоління. 

21 лютого 2019 році в місті Миколаєві відбувався Всеукраїнський освітній проект 

«School Recycling». Метою заходу стала це розробка систем поводження з побутовими 

відходами в навчальних закладах, інформування стосовно особливостей сортування та 

стимулювання до щоденної екологічної активності (рис.6).  

 
Рис.6 – Всеукраїнський освітній проект в місті Миколаєві 

 

Отже, ініціативність дітей та учнівської молоді міста Миколаєва раціональніше 

практикувати в питанні поліпшення стану навколишнього середовища. Це можливий 

оптимальний варіант для витіснення застарілих норм стосовно відходів. Діяльність подібних 

організацій здатна покращити стан міста та позитивно вплинути на світогляд старших 

поколінь [6].   

            
Рис.7 – Сортувальні баки за адресом: проспект Центральний, 60 

На сьогодні крім в місцях скупчення людей встановлено 3 контейнери для роздільного 

збору побутових відходів –  пластик, скло та папір, але на 2019 рік в місті Миколаєві тільки в 
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одному місці розміщені баки для збору цих відходів (рис.7).  

Для вирішення проблеми твердих побутових відходів потрібно змінювати відношення 

жителів міста Миколаєва до навколишнього середовища, чітко визначити межі розуміння 

власності та відповідальності, як приклад через відсутність достатнього обсягу знань щодо 

експлуатації контейнерного господарства, відходи накопичуються в жилих зонах. 

Населення, що проживає у віддалених районах міста Миколаєва або в Миколаївській 

області повиннє також інформуватись щодо змін в 

процесах збору та сортування побутових відходів, що 

може призвести в майбутньому до ліквідації 

постійних випадків утворення масових 

несанкціонованих сміттєзвалищ в цих місцевості 

(рис.8).  

Набуття навичок в сфері поводження з 

побутовими відходами стає невід'ємною частиною, 

що призводить до активізації екологічного та 

економічного процвітання міста, формування 

особистої відповідальності за погіршення стану навколишнього середовища без урахування 

приналежності до певного покоління.    

Висновки. Для покращення стану всіх сфер поводження з відходами над населенням 

повинна діяти постійна інформаційна та мотиваційна підтримка: 

1. Постійні рекламні агітації про користь сортування побутових відходів: для поколінь 

Х, Y, Z  (через інтернет) та бебі-бумери (телебачення, рекламні банери, газети). 

2. Включити до навчального процесу вивчення процесів поводження з відходами. 

3. Для поколінь Y та Z повинні організовуватись різні розважальні програми або акції, 

де маса людей певного віку зможе взаємодіяти один з одним в формі гри і тим самим 

отримати корисний досвід в сортуванні відходів. 

4. Для поколінь Х та бебі-бумери повинна існувати інструкція щодо поводження з 

побутовими відходами та контейнерним господарством.  

5. Розробити систему винагород за відсортовані побутові відходи для збільшення 

ентузіазму всіх жителів міста Миколаєва.  

6. Розробити та поступово впроваджувати систему примусових заходів спрямованих на 

формування звички сортування побутових відходів. 
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Title of the report. In article it is investigated processes of treatment of municipal solid waste in Nikolaev 

Рис.8 – Несанкціоноване сміттєзвалище в 
Корабельному районі 
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and the analysis of the main prerequisites to deterioration in state of environment in terms of philosophy is 

carried out. The main shortcomings of the generations living in the city are lit and developed offers to the 

solution of problems of collecting and sorting of waste. 

Keywords: Values; mentality; plastic container; sortings of municipal solid waste. 
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Эко-философские аспекты вопросов  сферы обращения с твердыми бытовыми отходами в городе 

Николаеве  

Аннотация. В статье исследованы процессы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. 

Николаеве и осуществлен анализ основных предпосылок к ухудшению состояния окружающей среды 

с точки зрения философии. Расмотрены главные недостатки поколений, которые проживають в городе 

и разработаны предложения к решению проблем сбора и сортировки отходов. 
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“Сентенції” Публій Сіра  розкривають деякі поняття, пов’язані з нашим життям. Кожний 

з цих коротких висловів розкриває очі на різні аспекти нашого буття: дружба, кохання, 

взаємовідносини між людьми, сутність самого життя і його устрій: “Існує загальний закон, по 

велінню якого народжуються і помирають”, вони навіть торкаються судових справ : “Суддя, 

засуджуючий безневинного, засуджує самого себе”[1]. 

Вище я навів лише деякі приклади того, що охопив Публій Сір у своєму творі. Як мені 

здається , він з філософської точки зору описує аспекти нашого буття. Більшість сентенцій про 

взаємовідносини між людьми , а саме про те як нам будуть відгукуватись наші вчинки. З 

одного боку, він пише звичайні короткі вислови, які нібито і так усім зрозумілі, але з іншого 

боку, він пише афоризми, які стосуються нашого повсякденного життя, того, які рішення ми 

приймаємо і які в них наслідки. 

Напевно почнемо з того, без чого не обійдеться життя кожного з нас – дружба. Багато 

чого Публій Сір написав про дружбу, проте я хочу розглянути деякі його вислови, які мене 

змусили переосмислити поняття дружби і те як до неї відноситись. 

“Не віриш другу — і тобі не вірить друг” [1]. Як на мене довіра - це те без чого не може 

існувати дружба. Будь-які взаємовідносини тримаються на довірі, адже без цього люди не 

змогли потоваришувати між собою, не було жодних мирних угод і постійно велись війни. 

Тому кожен з нас має переосмислити поняття дружби і зрозуміти , кому ми можемо вірити, і 

коли ми це зрозуміємо , побачимо хто для нас є справжні друзі. 

“Не шукай свого щастя в чужому горі” [1]. Це не те місце, яке зможе тебе порадувати. 

Ніколи ти не знайдеш щастя у чужому горі. Єдине , що ми можемо так це вчитися на ньому , 

робити висновки , щоб самому це не повторювати. 

“Умій прощати, і потужність твоя множитиметься”[1] з одного боку це так, адже коли 

ми прощаємо людину, ми переступаємо через себе, тобто робимо себе краще, бо нам 
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вистачило волі пробачити. Але з іншого боку він пише, що: “Пробачивши проступок, 

спонукаєш до гіршого”[1]. І от тепер потрібно продумати про причинно-наслідковий зв’язок, 

те що ми пробачили людину робить нас сильнішими , але спонукає людину зробити 

наступного разу щось гірше.  Адже вона буде впевненою , що ми зможемо її пробачити. Тому 

треба дуже обережно підходити до цього, і пробачати людину лише на свій страх і ризик. 

Разом із дружбою до нас приходить таке поняття як “послуга”. На це в філософа теж є 

певний погляд. І я розумію , що за кожну послугу треба платити. “Не забувай послуг, тобі 

зроблених, але забудь про ті, які ти сам зробив” [1]. Як на мене, то це мислення двояке, бо 

якщо завжи пам’ятати усе, що для тебе зробили то можна легко звикнути до допомоги і ти 

будеш постійно її потребувати. Аналогічно з тими послугами, які зробив ти сам – людина якій 

ти допоміг до цього звикне и почне тобою користуватися. Тому надавати послугу чи ні то є 

наше рішення, яке може стати тобі на користь , або зашкодити. 

Наступним, що я хотів розглянути – це тема кохання та щастя. 

“Любов можна здобути ласкою, а не силою” [1]. І справді, любов це те до чого прагне 

кожен з нас. Без неї для нас було б відсутнє поняття щастя. Своє кохання ми здобуваємо лише 

своїми діями, проявляючи піклування та ласку. А відповіддю на це і є любов, що для багатьох, 

як і для мене, є щастям. А силою ми ніколи нічого не доб’ємося, бо любов ґрунтується на 

взаємних почуттях. І для нашого щастя головне відчувати себе щасливим. Знати ,що для тебе 

є щастя, адже “щасливий не той, хто таким комусь здається, а той, хто таким себе відчуває” 

[1]. 

Взагалі наше життя це складна річ. І головним завданням філософів це зрозуміти 

причинно-наслідковий зв’язок між нашими вчинками. У Публій Сіра на це були свої думки , 

багато з чим я згоден, адже багато з його афоризмів мені батьки казали з дитинства, навіть не 

розуміючи того, що цитують його. І це мабуть не є дивним, бо багато з них вже глибоко 

проникли в наше життя. В нього було своє бачення життя і він намагався пояснити свою думку 

іншим. Ми маємо цінувати наше життя, адже воно не вічне і “Життя дано людині у вигляді 

позики, а не вічного дару” [1] А як відомо любу позику треба повертати, і кожен з нас, рано чи 

пізно, сплачує її. Й найстрашніше , що може відбутися в нашому житті – втрата близьких. З 

цим ми втрачаємо частинку себе і , рано чи пізно, від нас нічного не залишиться, бо “людина 

стільки разів помирає, скільки разів втрачає своїх близьких”[1]. І кожна ця “смерть” веде до 

руйнування нас як людини, ми починаємо інакше мислити, по-іншому сприймати речі. Проте 

ми повинні навчитися долати ці труднощі, та робити себе краще, постійно розвиватись , 

шукати своє щастя і завжди пам’ятати проте що ми самі вибираємо свою долю і нашим 

життям, хоч і дано нам як позика , ми повинні користуватися на повну і пізнати усі його 

радощі. 
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Анотація. У статті висвітлюється поняття «калокагатія» в епоху Стародавньої 

Греціі та осмислення цього поняття у сучасному світі. З’ясовано, що означає  

«золотий перетин» цінностей і якостей людини, спираючись на поняття 

«калокагатія». 

Ключові слова: калокагатія; цінності; ідеал; краса; добро; істинна;  

 

Вступ: Просування загальнолюдьских цінностей завжди було невід’ємною частиною 

етичного життя суспільства. Спроби встановити існування цінностей в абсолютному 

розумінні зустрічаються  у найдавніших книгах, численних філософських та релігійних 

системах, де зафіксовані перші спроби визначення загальних для всіх людей моральних 

підстав життя і поведінки. Часом вони перевірялися, уточнювалися, доповнювалися і 

вдосконалювалися, поки ближче до наших днів не перетворилися в систему універсальних 

норм. Фундамент їх складено з вічних положень, які були названі загальнолюдськими 

цінностями. Вони не пов'язані ні з конкретним суспільством, ні з культурою, ні навіть з 

конкретним історичним періодом.  

Існує точка зору, що вічні, неминущі, абсолютні загальнолюдські цінності діють в 

людському житті подібно великим і непорушним законам природи. Проте з альтернативної 

точки зору, цінноті змінюються з кожною епохою. Мета нашого дослідження полягає у тому, 

щоб, проаналізувавши поняття «калокагатія» в епоху Стародавньї Греціі, виявити той 

«золотий перетин» цінностей та якостей людини, які можуть бути універсальними для 

сучасної людини, і взагалі з’ясувати, чи можливо виявити універсальну пропорцію у 

складному питанні життєвих цінностей та якостей людини. 

Основна частина: Тракування поняття «калокагатія» зустрічається у багатьох 

давньогрецьких  мислителів. По-перше, калокагатія стала одним з ключових термінів вчення 

Сократа, синонімом досконалої чесноти. Калокагатія зближується зі знанням особистого і 

соціального життя людини. Проте калокагатія не є просто знанням. Знання повинне бути 

практично здійсненим, а саме воно не залишається тим же, чим було до свого здійснення. 

Відтак, це не абстрактне знання, а мудрість, тобто таке знання, яке стало життям 2. 

Калокагатія, відрізняючись від чесноти, відрізняється і від краси як такої. Якщо взяти красу як 

таку, не привнесуючи яких би то ні було моральних моментів, то вона здатна тільки руйнувати 

калокагатію. Таким чином, калокагатія - це не просто краса або просто прагнення до неї.  

За Ксенофонтом, калокагатія була метою філософствування Сократа, який ототожнює 

поняття «прекрасне» «добре» і «корисне» для душі, в результаті благом і красою нетелесної 

душі виявляється чеснота. Калокагатію Сократ протиставляє «ганебному», роблячи це в ході 
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характерного ототожнення «мудрості» (під чим розуміється раціональне мислення) і 

«розсудливості» (під чим розуміється раціональне мислення моральної свідомості) 2. 

Платон під калокагатію розуміє здійснений ідеал краси, в якому вже не розбігається ніщо 

ідеальне чи матеріальне, і який є повною філософськую свободою духу і тіла, коли те й інше 

не тільки не суперечить один одному, але навіть і не протиставляється один одному 1. 

В Академії калокагатія отримала шкільне визначення як «вміння обирати найкраще 

моральне рішення». Аристотель продовжує розробляти цей термін. Калокагатія  виступає як 

синонім всезагальної моральної чесноти. Калокагатія, що визначається як «повнота чесноти», 

як правильне з'єднання моральних і розумових чеснот, є в Аристотеля розкриттям змісту 

формули щастя як «повноти життя у повноті чесноти». Аристотель підкреслює, що 

повноцінній в моральному відношенні, людині, щирому філософу зовнішні блага (багатство, 

слава, пошана) не можуть пошкодити, більш того, без них не може бути повноти і досконалості 

2. 

Аналіз концепту «калокагатія» в античності був реалізований А. Ф. Лосєвим. у ХХ ст., 

що призвело до «переродження» цього поняття у суспільстві того часу. «Грецький термін 

«calocagathia» означає «прекрасне і добре». Такий формальний переклад терміна, звичайно, не 

дає нам нічого. Увійшло в звичку термін «прекрасне» відносити тут до тіла, а «добре» - до 

душі. Може бути, певною мірою це і правильно, але щоб таке розуміння відображало собою 

античну думку, попередньо треба ще дослідити, що розуміли стародавні під душею і під тілом. 

Однак розуміння це цілком оригінальне. Найголовнішим є те, що зазначений переклад 

передбачає окремо «прекрасне» і окремо «добре». Проте це вже зовсім невірно» 3. Вчений 

простежує зміну значення терміна «калокагатія» від Солона до Аристотеля. Відзначаючи 

велику різноманітність трактування даного терміна, А. Ф. Лосєв доходить до висновку, що 

калокагатія - найяскравіший вираз класичного ідеалу.  

«Калокагатія - це гармонія внутрішнього і зовнішнього,душі і тіла. Проте зміст 

внутрішнього в калокагатії душі є теж тілесним. Самовідновлення живої тілесної стихії, живе 

тіло як самоціль - ось що є головним пунктом для розуміння античної калокагатії. Гармонія 

тіла і душі тут здійснюється з приматом тіла як такого 2. 

Міркування А. Ф. Лосєва доповнюються типологією різних значень поняття калокагаії, 

які простежуються в джерелах. Вчений виділяє його соціально-історичне, політичне, 

інтелігентно-софістичне і філософське значення. Соціально-історична калокагатія - це така 

калокагатія, що належить до тієї чи іншої станової групі; політична калокагатія належить до 

тієї чи іншої партії; інтелігентно-софістична калокагатія, розуміється як заснована на 

«витончених» і «розпещених» методах мислення і життя; філософська калокагатія має 

значення несвідомого, що випливає з використання терміну в побуті.  

Соціально-історичне значення калокагатії, доводить  що кожна станова група і 

суспільний клас в Стародавній Греції мали свою власну калокагатію, що безперервно 

переходила від одного історичного періоду до іншого. У соціально-історичній калокагатії  

помітні декілька абсолютно різних підвидів: 1) старинно-аристократична калокагатія або 

взагалі калокагатія, пов'язана з родовими перевагами; 2) суспільно-показна, або суспільно-

демонстративна калокагатія, пов'язана в цілому з демократією, але не абсолютно. Це 

калокагатія олімпійських та інших змагань, калокагатія хорега і театральних свят, процесій і 

загалом усієї зовнішньої, демонстративної сторони грецької культури; 3) міщанська 
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калокагатія, яку ми знаходимо у Ксенофонта. Під міщанством ми в даному випадку розуміємо 

тип соціального і духовного життя (і, отже, культури), що виникає на грунті такого 

раціонального підприємництва, яке виключає будь-який інший соціальний і духовний уклад. 

Необхідно наголосити й на тому, що міщанином, згідно з нашим визначенням, є не той, хто 

що-небудь робить, і не той, хто робить що-небудь раціональне (в цьому ще немає ніякого 

міщанства), але той, хто все своє соціальне і духовне життя будує за типом підприємництва. 

2 

Політичний тип калокагатії описує Аристотель і доходить висновку, що калокагатія 

існує у тих людей, які одночасно володіють досить високою «моральністю» та багатством, 

тобто філософ до благородного походження приєднує риси демократії у вигляді свободи та 

інтересів громадян, а найкраща політична форма, «політія», об'єднує чесноти, багатства і 

демократичні свободи в особі «найкращих». 

Філософська калокагатія пов'язана з розчленуванням філософською рефлексією 

цілісності і гармонійної завершеності, що становить ядро грецької калокагатії, внутрішнього і 

загального змісту її внутрішньої форми. Співвідношення «тіла» і «душі» є відправним 

пунктом для розуміння античної калокагатії, тому гармонія тіла і душі є гармонією тіла з 

самим собою. Представником філософської калокагатії є Сократ, який відрізняє її і від добрих 

вчинків, і від чесноти, і від краси. Ксенофонт описує його погляди на калокагатію, яка, за 

Сократом, є знанням доброго, «що стало життям доброго, що дало мудрість». У цій мудрості 

є факт здійснення добра і є сенс, сутність, вид, картина його існування, яка і є калокагатією. 

Це є знанням, що стало життям, або мудрістю, у якій і полягає єдність калокагатії. 2 

Отже, А. Ф. Лосєв визначає калокагатію як «багатство тіла, душі, суспільства, поглядів, 

звичаїв». Калогатійна людина предстає перед нами сильною, бадьорою, веселою, красивою, 

здоровою. Вона - борець, герой, атлет, так само як і поет, музикант, живописець. Вона ж і 

людина міри. Вона покірна тому, чого не можна минути, підкорена долі, але сподівається на 

велику славу в прийдешньому. Достаток життєвих благ їй подобається; але вона не 

раболіпствує перед ними, а розлучається з ними з посмішкою. Вона не відмовляється від 

багатства. Проте не багатство і слава володіють нею, а вона володіє ними, і вона над ними 

повсякчасний пан. 

Після античних часів калокагатія виявилася у забутті і не  користувалася попитом для 

практичного життя людей аж до XX століття, коли вона знову стала предметом уваги вчених.  

У повній красі та досконалості калокагатія як поняття відродилася, наче Фенікс, коли на 

початку 90-х років XX століття вчені прийшли до висновку, що навколишній світ людини і 

вона сама простягаються значно ширше частотно-хвильових діапазонів, які сприймаються 

п'ятьма людськими органами чуття; що з фізичної точки зору Краса відображає вищу 

природну раціональність, а, саме властивість максимальної адаптованості системи при 

мінімальній витраті ресурсів на підтримку процесу (стосовно людини це іменується 

«здоров'ям»); що для сенсорних проявів людини Краса - це міра рефлексії; що біологічні 

об'єкти мають енергопольову структуру; що інформація про моральний настрій людини 

відбивається в енергетичній модуляції електричного сигналу, проте орієнтація людини на 

«добро» викликає зростання фіксованого потенціалу поля, а на «зло» - його падіння. 1 

Завдяки цьому знанню вчені збагнули сенс калокагатії , згідно якого світ існує в силу 

природного закону – «принципу порядку», а краса і добро - основні прояви цього Закону для 

людини.  
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Сьогодні, як колись за часів Древньої Греції, калокагатія знову стає вищим освітнім і 

виховним еталоном для людини, яка прагне до самовдосконалення. 

Висновок: Таким чином, в античній калокагатії, «прекрасний і хороший», «гарний і 

добрий», «моральний ідеал», поєднує у собі три базові цінності, які в усі часи і в усіх народів 

залишаються незмінними і вічними, мінливе лише ставлення до них людини і пов'язане зі 

зміною у свідомості поколінь емпіричних цінностей: наприклад, слави, матеріальних благ, 

влади. Дані цінності можуть бути представлені як якась межа, за якою починається чужий 

простір з «іншими», «перевернутими» цінностями. Брехня, омана, зло, можуть встати на місце 

Істини, Добра і Краси, але вони повинні постійно урізноманіттнюватися, бути цікавими, 

використовуючи для цього порок, злочини, гординю.  

Варто зазначити, що античні ідеали калокагатії, гармонійного розвитку, в християнській 

культурі Середніх віків накладаються на ідеали цнотливості, тому часто ці терміни постають 

як синоніми. Проте тут поняття цнотливості постає не у вульгарній інтерпретації, а саме у 

значенні цілісності, адже це стан людини, коли різні сфери її особистості знаходяться у 

гармонії одна з одною і служать Істині, і людина не зазнає болісних розчленувань зсередени, 

які можуть бути визвані протиріччами і компромісами між добром і злом, між красою і 

потворністю. Тобто цнотлива людина - це людина в найвищій формі своєї краси, доброти і 

мудрості. Таким чином, калокагатія – це ідеальна пропорція, «золотий перетин» в цілісному 

наборі чеснот людини, який і до сьогоднішнього дня слугує ідеальним орієнтиром не тільки 

для філософів, але і для усіх інших мислячих, рефлексуючих людей сьогодення. 
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Аннотация. В статье освещается понятие «калокагатия» в эпоху Древней Греции и осмысления 

этого понятия в современном мире. Выяснено, что означает «золотое сечение» ценностей и качеств 

человека, опираясь на понятие «калокагатия». 

Ключевые слова: калокагатия; ценности; идеал; красота; добро; истина. 
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Анотація. В парадигмі філософського вчення культура виступає як узагальнена 

форма та результат самовизначення людини, сутність її діяльності. Перебуваючи в 

тісному діалектичному взаємозв'язку з філософією, культура діяльнісно 

спрямовується до пошуку сенсу життя, людина опановує навколишній світ, його 

явища та закони 

Ключові слова: культура; філософія; світоглядні ідеали; духовність; матеріальні і 

духовні надбання. 

 

Мета роботи. Розкрити проблеми культури, визначені специфікою філософії, що 

полягають в осмисленні дійсності через узагальнений погляд на світ, місце і роль у ньому 

людини. 

Основна частина. Сьогодні існує багато визначень феномену культури. Першим термін 

«культура» запровадив у філософію Цицерон у значенні «мистецтво вдосконалення своєї 

душі, розуму» [1]. Філософія культури як цілісна система, подібна філософії символічних 

форм. В культурологічній концепції Макса Вебера поняття культури розглядається як 

ціннісне; історичний процес представлено як надбудову типів культур, що мають свою власну 

сутність, форми, ритм розвитку [2].  Макс Шелер розглядав культуру як сферу ідеальних 

(формуються мистецтвом, релігією, філософією) та реальних, матеріальних (економіка, 

держава, родина) потреб, які містяться у структурі духу людини [1]. 

Тобто, поняття культури тісно пов'язане з сутністю людини, людською діяльністю. 

Можна стверджувати, що  культура без людини просто не може існувати. Також з 

філософської точки зору культуру визначають у природовідповідних, духовних, матеріальних, 

універсальних, особистих, соціальних та історичних аспектах, але всі вони об’єднані  

вираженням суті людини у ставленні її до навколишнього світу. Таке вираження сутності 

людини втілюється в системі засобів культури. Отже, культура є світом людини, в якому 

навколишня дійсність наближається до потреб людини, щоб бути доступнішою, а внутрішній 

світ людини трансформується в природу. 

Філософія вчить людину, який ідеал вона має для себе створити і яким шляхом його 

досягнути. Натомість культура, виступаючи діяльнісним способом пізнання світу та  

пристосування до нього, є особливим засобом втілення світоглядного ідеалу в життя людини. 
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Філософія – сфера діяльності людського духу, завдяки якій людина пізнає закономірності 

світобудови, а саме сенс свого існування. Вивчаючи філософію людина вивчає закономірності 

світу, а через культуру вона спілкується з ним [3]. 

Втілюючись у культурі, чесноти та ідеали окремих індивідів перетворюються на ідеали 

та філософську мудрість всього людства, наповнюючи його такими цінностями як віра, 

людяність, любов. Зберігаючись у формах історичних типів культури, вони стають надбанням 

досвіду людства, які мають використовуватись наступними поколіннями для створення такого 

суспільства, в якому людина почувалася б щасливою, у філософському розумінні цього слова. 

Таким чином, культура складається з суспільної та духовної складових, які взаємно 

доповнюють одна одну, тобто від рівня духовності окремої особистості залежить подальший 

розвиток сучасного суспільства в цілому. 

Переважання матеріальних цінностей і благ над духовними в сучасному світі може 

викликати  моральний занепад людства. Культурна реальність людей охоплює своєрідний 

спосіб їхнього буття, ціннісні орієнтири, всю сукупність суспільної діяльності, яка побудована 

в певний лад і дуже часто повторюється. Вона характеризує ціле коло практичної та духовної 

діяльності, те, як люди сприймають світ, своє ставлення до нього і своє місце в ньому. Саме 

через культуру людина найповнішою мірою виявляє свої цінності, демонструє ставлення до 

оточуючих та  реалізує власний погляд на події [3]. 

Висновок. Для філософської думки вирішальне значення має не форма і буквальний 

зміст культури, а її ідейна сутність. Можна сказати, що цінність культури для людини полягає 

у ідейному втіленні блага. Філософія і культура виступають своєрідним фундаментом як 

матеріальної так і духовної діяльності людини, сприяють пізнанню нею навколишнього світу, 

формуванню певних чеснот і цінностей. Через культуру і філософську мудрість знаходять 

вираження матеріальні і духовні надбання особистості. Рівень цих надбань є зовнішньою  

формою існування культури. Отже, культура – це сфера становлення, розвитку, соціалізації 

людини та міра її людяності у сучасному світі.  
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Анотація. В даній роботі, на прикладі дослідження феномену свідомості, розглянуто 

два питання. Перше полягає в тому, як філософія сприяє вивченню і дослідженню тих 

чи інших явищ. Другий – яка відповідальність покладена на філософську спільноту і що 

гальмує процес вирішення проблем, які перед нею стоять. 
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Ключові слова: філософія пізнання; інтелект; емоційна рівновага; багаторівневість 

свідомості. 

 

Вступна частина.  Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, 

основних істин, які слугують першопочатком або принципами для інших істин. Філософія 

встановлює свої істини шляхом дослідження і доведення. Сприйняття людиною будь-яких 

істин, є залежним від свідомості.  Те, як ми оброблюємо інформацію знаходиться в залежності 

від стану та рівня нашої свідомості. Ціль даного дослідження полягає в аргументації 

становлення свідомості, як предмету наукового дослідження.  

Основна частина. Є три шляхи, за допомогою яких, можливе приближення до 

розуміння та свідомості. Ці три шляхи відображаються в таких областях як когнітивна 

нейробіологія, філософія та психологія. Дані напрями визначають термін «свідомість» по-

різному і застосовують його в різному контексті. Філософія, напевно, як ні яка інша область 

знань, слугує джерелом категорій, необхідних для  оперування багаторівневими абстракціями.  

В якості ілюстрації розглянемо тричленне розділення, яке отримало в психології 

загальне поширення. Згідно з енциклопедичним словником Брокгауза і Ефрона, в процесах 

сформованої свідомості самоспостереження розрізнює три основні групи явищ: 

1. Сприйняття та їх інтелектуальна переробка. 

2. Зміни емоційної рівноваги. 

3. Вольові імпульси. 

Справедливість такої класифікації викликає сумніви через те, що «сприйняття», на 

відміну від інших згаданих процесів, хоча і є категорією більш високого рівня абстракції, але 

відображає набагато (суттєво) більш низько рівневі події. Таким чином, кожна з наведених 

груп явищ втрачає своє самостійне, незалежне від сприйняття, значення, яке дає їм (явищам) 

можливість існувати та проявлятися.  Це підтверджується наступним спостереженням: як 

неочевидно те, що свідомість необхідна для розумної поведінки, так неочевидно і те, що 

явища, за даним поділом, потрібні для того, щоб деяка система могла вважатися свідомою. 

Однак, це трохи відрізняється від сприйняття. Оскільки, свідомість у строго філософському 

сенсі, являє собою деяке співвідношення «Я» до світу, то процес сприйняття є необхідною 

умовою для можливості такого співвідношення. В іншому випадку, ніяке представлення про 

світ, не може бути доступним для свідомості. Природним чином, таке зауваження ставить 

перед нами необхідність в визначенні категорії для відображення інакших процесів, відмінних 

від процесів сприйняття, або тих, що знаходяться в набагато меншій від нього залежності.  

Головна перевага, яку дає філософія – це далека перспектива. І ця перспектива необхідна для 

виявлення законів, хоч і недоступних нам в явному вигляді, але яким підкорена природа. 

Зараз, у часи  інформаційної епохи, ми маємо можливість, на власні очі, спостерігати ті 

негативні наслідки, котрі спричинило наше невігластво в питанні свідомості.  Наприклад, 

«ідея лінійності». Багато хто, стає одержимим таким лінійним розвитком. Але що як це не так, 

і для свідомості найбільш характерним є стрибкоподібний розвиток? В такому випадку ми 

отримуємо  непряме свідчення на користь багаторівневої структури свідомості.  Чи означає 

це, що лінійний розвиток не має місця бути? Не обов’язково. Але в такому випадку, механізм 

лінійного розвитку цілком може бути лише інструментом, необхідним для реалізації змін в 

ключових переконаннях або аспектах особистості.  Вірогідно, без цієї можливості, ми навряд-

чи змогли б дістатися до тих сторін нашого «Я», які не лежать на поверхні. Свідомість, як 
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багаторівневу структуру, розглядали ще Кант и Гегель. А Томас Кун стверджував, що наукові 

революції, в процесі її розвитку, обумовлені, в першу чергу, зміною «психологічних 

парадигм», що також свідчить на користь багаторівневості свідомості.   

В нещодавніх дослідженнях зміни мозкової активності, під час впливу на організм 

анестетиків, вченні з’ясували  залежність між станами свідомості і тим, як мозок досліджує 

простір власних можливостей. Чому це так важливо? Одним з питань дослідження свідомості, 

що має найбільш явні практичні застосування, є те, яким чином ми оброблюємо інформацію.  

Це запитання належить до категорії простих запитань свідомості. Традиційно склалося 

переконання в тому, що специфіка й особливості обробки інформації зумовлені механізмом 

роботи мозку. Але, як ми бачимо, є можливість того, що є набагато більша залежність того, як 

ми оброблюємо інформацію від стану або рівня нашої свідомості. Важлива структура процесу 

обробки, а не структура «речовини», що здійснює обробку. 

Висновок.  На мою думку, основна відповідальність за становлення свідомості, як 

предмету наукового дослідження лежить, в першу чергу, саме на філософській спільноті. На 

сьогоднішній день існує близько десяти підходів до його визначення та дослідження, не 

дивлячись на це, ми й досі маємо дуже низьку ступінь визначеності  в відношенні до структури 

свідомості. Сучасна наука здатна надати достатню кількість фактів та інструментів, щоб ми 

нарешті могли перемістити фокус нашої уваги з фундаментальних, загальних питань на окремі 

закономірності та зрушили з мертвої точки в розумінні нашої  свідомості.   
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Kolesnichenko K.S. 

From separate cases of the express to the general laws of the hidden.  

Annotations. In this article two questions are considered in the case study of the phenomenon of 

consciousness. The first is how philosophy contributes to the study and study of certain phenomena. The second 

is the responsibility of the philosophical community and the slowdown in the process of solving the problems 

that lie ahead. 

Keywords: philosophy of knowledge; intelligence; emotional equilibrium; multilevel consciousness. 

 

Колесниченко К.С. 

От отдельных случаев явного к общим закономерностям скрытого 

Аннотация. В данной работе, на примере исследования феномена сознания, я попытаюсь 

рассмотреть два вопроса. Первый заключается в том, как философия способствует изучению и 

исследованию тех или иных явлений. Второй – какого рода ответственность возложена на 

философское сообщество и что стопорит процесс решения задачи, которая перед ним стоит.  
Ключевые слова: философия познания, интеллект, эмоциональное равновесие, многоуровневость 

сознания.  
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УДК 316.7 

СУБЬЄКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСОБИСТОСТІ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТНОСУ ТА СОЦІУМУ 
Кравченко М.В., ст. гр. 5271м 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв  
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Анотація.У цій статті розглянуто філософське поняття етносу, його вплив на 

становлення особистості. Проаналізовано співвідношення чисельності народів  та їх  

розвитку, дізналися  чи  залежить  від чисельності  рівень життя, технічного 

прогресу. З’ясовано, що об'єктивне і суб'єктивне в формуванні філософської позиції 

особистості нероздільне та  залежить одне від одного. 

Ключові слова: Етнос, світогляд, формування, іманентні знання, філосіфія 

індивідуума, філософія народу.  

 

Вступна частина: Усвідомлення приналежності до певного етносу ,народу є чи не 

найважнішою характеристикою самопізнання людини. Людина відчуває себе представником 

певного народу, ототожнює, ідентифікує себе з ним. За думкою німецького філософа 

К.Хюбнера: «Ідентичність нації являється настільки ж необхідним постулатом людського 

спілкування,  як  і ідентичність індивідуальної особи» [l]. 

Вивчення поняття національна ідентичність неможливе без понять в першу чергу ,понять 

«нація» та «етнос» та їх співвідношення. Існує велика кількість визначень та не рідко  ці 

поняття урівнюються до мінімальної різниці. 

Основна частина: Отже, визначимо різницю між поняттями нація та етнос. В багатьох  

країнах поняття нація включає в себе етнічну та громадську приналежність. В нашій же нація 

(від лат. natio – рід, плем'я) – спільнота людей, для яких необхідна наявність визначених, 

об’єктивних та суб’єктивних передумов. Під етносом (від грецьк. έθνος – плем'я, народ)  в 

свою чергу розуміють сталу группу людей, що історично склалася, усвідомлює свою єдність 

поза економічним , соціальним, політичним  та конфесійним поділом та має спільні етнічні 

ознаки. За значенням це поняття є близьким до поняття "народ" у його буденному розумінні. 

На сьогоднішній день в світі налічується кілька тисяч етносів. Всі вони відрізняються за рівнем 

розвитку, менталітету, чисельності, культури і мови. Можливі істотні відмінності за расовою 

і зовнішньому критеріям. Наприклад, чисельність таких етнічних груп, як китайці, росіяни, 

бразильці, перевищує 100 млн чоловік. Поряд з такими гігантськими народами, в світі існують 

різновиди, чисельність яких не завжди досягає десяти чоловік. Рівень розвитку різних груп 

також може варіюватися від найбільш високорозвинених, до тих живуть по первісно-

общинним принципам. Для кожного народу притаманна власна мова, однак, існують і етноси, 

які одночасно використовують кілька мов. В процесі міжетнічних взаємодій запускаються 

процеси асиміляції і консолідації, в результаті яких може поступово утворитися нова етнічна 

група. Класифікація проводиться за самими різними  параметрами, найбільш простий з них - 

це чисельність. Цей показник не тільки характеризує стан етносу на поточний момент, але і 

відображає характер його історичного розвитку. Як правило, формування великих і малих 
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етносів протікає за зовсім різними шляхами. Від чисельності того чи іншого етносу залежить 

рівень і характер міжетнічних взаємодій. Прикладами найбільш великих етнічних груп можна 

назвати наступні (за даними від 2017 року): 

– китайці, загальна чисельність яких становить 1,4 млрд осіб.  

– хиндустанці - понад 200 млн осіб.    

– американці, які проживають на території США - 180 млн чоловік. 

– бенгальці - понад 180 млн осіб.   

– росіяни - понад 170 млн осіб.  

– бразильці - близько 130 млн осіб.  

– японці - близько 125 млн осіб.  

Загальна чисельність цих народів складає 40% від загальної чисельності всього 

населення земної кулі. Існує також група етносів з чисельністю від 1 до 5 млн чоловік. Вони 

складають близько 8% всього населення.  

Кожна людина відноситься до певної нації та має етнічну приналежність, це не відмінна 

частина кожної особистості. Первородна особливість людського  розуму копіювати і 

інтерпретувати будь-яку отриману інформацію в залежності від своїх заздалегідь 

сформованих і установлених міркувань, щодо аспектів, що виносяться на порядок 

обговорення здатне поставити під сумнів об'єктивність суджень. Кожна особа в процесі 

виховання набуває своє  бачення світу через призму соціуму, етносу. Характери окремих 

людей чи етносу мають глибоку метафізичну основу, що не пояснюється тільки фактами 

емпіричного життя, наприклад біологічна спадковість чи процесами соціалізації. Буття 

людини у соціальній групі включає в себе: 

– дотримання визначених норм, 

– правила поведінки, 

– «характер» народу, 

– етнос.  

Щоб вести плідну і продуктивну дослідницьку аналітику, потрібно чітко визначитись 

відносно об’єкта та суб’єкта у формуванні філософії. Слова «об’єкт»  та «суб’єкт» прийшли 

до нас з латинської мови  objectum («об’єкт» ,« предмет» ) сходить до objіecеrum («кидати 

уперед», «назустріч»), subjectus («той що лежить унизу», «той що знаходиться у основі») в 

свою чергу утворений від subjecеre(«кидати на себе» «звертатися до себе») [2]. Предмет для 

пізнання лежить перед нами і ми повинні активно зустрітися з ним, уявити його у собі. 

Об’єктивність, як характеристика зовнішньо даної реальності та суб’єктивність, як та, що 

вноситься людиною у світ особлива якість її сприйняття поєднуються у особливому 

світосприйнятті, варіанти якого можуть бути різноманітними. 

С антиномії об’єктивного та суб’єктивного за логікою виходить і антиномія абсолютного 

та відносного. Навколишній світ нам даний, як світ об’єктивний у абсолютному, 

безвідносному сенсі без всякого зв’язку з пізнавальними можливостями людини. Але 

осягається він нами тільки відносно, результати пізнання світу треба осягати відносно людини. 

Пізнання з одного боку завжди буде неповним, а з іншого – в нього людина постійно буде 

вносити щось нове. 

«Якщо ми будемо виходити тільки з раціонального розуміння процесу пізнання то 

об’єктивний світ буде назавжди для нас зачиненим» [3]. Але людина - суб’єкт, частина цього 

світу, що сформував особистість, що мислить, яка повсякденно оточена ним через, це ми не 
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маємо ніякого праву розглядати, цю особистість у відриві зовнішнього для неї світу, бо 

допустимо помилку історично властиві раціоналізму. У кожної людини є цілі, що виходять з 

його світогляду та визначають його бажаннями, такі цілі можна характеризувати, як 

суб’єктивні вони і формують філософію конкретної особи поступово складаючи її відношення 

до оточуючих. Якщо ці цілі властиві лище конкретному індивіду то вони не грають особливу 

роль у житті інших, але коли вони властиві не конкретним людям, а більшості чи коли 

особистість стає історичною і починає безпосередньо впливати на розвиток суспільства то 

суб’єктивні цілі стають неймовірно важливими для аналізу стану суспільства. Але робити 

якісь висновки та прогнози розвитку на основі суб’єктивних цілей є справою невдячною та 

неефективною, оскільки останні виходять з людської свободи волі, підвладні випадковим 

змінам і не зводяться до якихось закономірностей [4]. 

Співзалежність існування нашого розуму і соціального оточення, що можна перевести в 

короткий і красномовний слоган "Індивід і Соціум", який в свою чергу складається з точно так 

усталених в осягненні всього існування людей, відповідно суб’єкти беруть участь в створенні 

і укоріненні  аксіом суспільної суб'єктивної думки, яка згодом  стає об'єктивною. 

Отже на даний момент об'єктивізму в багатьох соціумах є та думка, яка збирає за собою 

найбільшу кількість послідовників, незважаючи на першоджерела, які можуть бути суто 

помилковими проте під впливом безлічі факторів в основі страху бути відкинутим своїм 

етносом, особистість піддається впливу і переймає позицію більшості. В цілому між етнічними 

групами існує не настільки відмінність, релігійна основа, яка все ще займає значну частину 

багатьох етносів, інститут сім'ї, який протягом століть був непорушним стовпом багатьох 

громад, був підданий критиці і зміщений в сторону індивідуального насолоди благами 

суспільства, яке на даний момент рухає людей до відособленості і ізоляції, адже апріорне 

бажання бути частиною соціального середовища, яке замінюється останнім на віртуальну 

реальність, проте хоч глобалізм набирає свої оберти і кордони між відмінностями багатьох 

етносів розмиті, хоч інколи ця грань була яскрава, поділ етносів по властивості рас є 

помилковим,  людство більш актуально стало розділяти за тегами так званих "субкультур", які 

в свою чергу виокремилися з невеликих громад, які можна порівняти з більш великими і 

глобальними комунами, які були створені з метою забезпечення комфортного проживання 

життя в громаді людей зі схожими інтересами без необхідності виходу в широкий соціум 

(представником якого є етнос), з можливістю заохочувати соціальну частину людського 

бажання, яка зокрема являє собою потужну рушійну силу і приглушення її веде за собою 

дисгармонію існування. 

Однак варто зауважити незалежно від умов проживання і способу передачі інформації, 

людина завжди буде являти собою дискету на яку записується апарат навколишнього 

середовища, завдає свої позначки хочемо ми того чи ні, адже неможливо вивчити мову не 

перейнявши етнічних звичаїв і наділення слів своїми відокремленими відтінками настрій і 

змістового навантаження, яке було відтіснене на чолі певного народу і передається від 

покоління до покоління, що беручи до уваги незмінно стираються кордони і змішування 

етносів, спричиняючи за собою культурний застій у народів які відмовляються приєднуватися 

до течії сучасного людства і таким чином формують відсталий і загниваючий осередок на тілі 

людства. 

Якщо брати до уваги вищезазначене,  можна з легкістю зробити висновок про те, що в 

таких громадах індивід не буде розвиватися зі знаннями недоступними його оточенню і мати 
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систему цінностей нав'язану даним соціальним ладом, то ж відноситься до будь-якого іншого 

соціального конструкту, однак при глобалізмі у тих особин, які знаходяться в більш широкому 

спектрі доступних до пізнання і "запам’ятовування" на свою дискету пам'яті з якої і 

складається весь окремо взятий індивід, адже саме від того які записи були зроблені, ми 

можемо в подальшому придати емоційне забарвлення і оцінювати феномени.  

Висновки: У даній статті ми навчилися розрізняти етнос та націю, провели дослідження 

щодо видів основних етносів, які знаходяться в своєму особистому соціумі. Виявили 

суб’єктивне формування філософії під вагами навколишнього оточення та етнічної групи.  
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Kravcenko Maria Viktorovna 

The subjective formation of philosophy depending person on society in particular ethnos  

Аnnotation.  This article discusses the philosophical concept of an ethnos, its influence on the formation of 

personality. The correlation of the number of peoples and their development is analyzed, whether the level of 

life and technical progress depends on the number of people. We found out that the objective and subjective 

in the formation of the philosophical position of the personality is indivisible and depends equally on the 

second.   

Keywords: Ethnos, worldview, formation, immanent knowledge, philosophy of the individual,philosophy of the 

people. 

 

Кравченко М.В. 

Субъективное формирования философии в зависимости от социума в частности этноса  

Аннотация.  В этой статье расмотрено философское понятие этносу, его влияние на становление 

личности. Проанализировано  соотношение численности народов  и их развития узнали зависит ли от  

численности урівень жизни , технического прогресса.  Вияснили что объективное и субъективное в 

формировании философской позиции  личности нерозделимое и зависит одно от другого.   

 Ключевые слова: Этнос, мировоззрение, формирование, имманентные знания, филосифjии 

индивидуума, филосифии народа  
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УДК 101 

РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ НАУК  
Крикливенко О.В., ст. гр. 5231м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 
 lena.kriklivenko@gmail.com 

 

Анотація.Стаття присвячена роз’ясненню щодо відношень між філософією і 

природознавчими і точними науками. У тексті статті розкривається питання про 

роль філософії у створенні сучасних наук та про відношення сучасних вчених до 

філософії як до інструменту у пізнанні світу. 

Ключові слова: філософія, філософія наук, фізика, наука, математика 

 

В часи античності філософія була першознанням про оточуючий світ, у середньовіччі – 

служницею богослів’я, ренесанс зробив її підставою для наук. Але тепер, якщо приймати на 

віру слова Нобелівського лауреату Стівена Вайнберга, наука не залежить від філософії і не 

потребує її. 

Вайнберг виклав свої думки щодо ролі філософії в науках у своїй книзі «Мрії про 

остаточну теорію»: «Цінність філософії для фізики у наш час нагадує цінність ранніх держав 

для їх народів. Не буде перебільшенням стверджувати, що до введення в дію поштових служб 

основною функцією держави був захист народу від впливу інших держав. Так само погляди 

деяких філософів час від часу приносили користь фізикам, але, головним чином, захищаючи 

їх від упереджень інших філософів. Я не збираюся доводити, що краще за все фізика 

розвивається без всяких упереджень. Завжди є так багато речей, які потрібно зробити, так 

багато загальноприйнятих принципів, які можуть бути оскаржені, що ми не могли б рухатися 

вперед, не керуючись хоч якимись упередженнями. Моя думка полягає в тому, що філософські 

принципи, взагалі кажучи, не забезпечують нас правильними упередженнями. У пошуках 

остаточної теорії фізики нагадують більше собак, ніж орлів: ми носимося, винюхуючи все 

навколо в пошуках слідів краси, яку сподіваємося виявити в законах природи, але навряд чи 

ми зуміли б побачити шлях до істини з вершин філософії. 

Звичайно, у кожного фізика є якась робоча філософія. Для більшості з нас - це грубий, 

прямолінійний реалізм, тобто переконаність в об'єктивній реальності понять, які 

використовуються в наших наукових теоріях. Однак ця переконаність досягається в процесі 

наукових досліджень, а не в результаті вивчення філософських праць. 

Все сказане зовсім не заперечує цінності філософії, основна частина якої не має ніякого 

відношення до науки. Більш того, я не збираюся заперечувати і цінність філософії науки, яка 

в кращих своїх зразках уявляється мені приємним коментарем до історії наукових відкриттів. 

Але не слід очікувати, що філософія науки може дати в руки сучасних вчених якесь корисне 

керівництво на тему про те, як треба працювати або що бажано було б виявити. Мушу визнати, 

що це розуміють і багато філософів» [1]. 

Справа в тому, що не зрозуміло, де фізик, інженер, і взагалі будь-який вчений, може 

використовувати знання з філософії, окрім випадків, коли опрацювання окремих 

філософських творів допомагає уникнути помилок, зроблених іншими філософами. 
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Все ж слід зазначити, що витоки сучасних наук належать до філософії. Як вже було 

зазначено, в античності філософія вважалась єдиним вірним знанням про світ. Будь-який 

стародавній вчений, як Платон, Аристотель, Евклід, Архімед, Піфагор, у першу чергу були 

філософами, але варто лише згадати як багато вони зробили відкриттів у математиці, фізиці, 

економіці та інших галузях, які фундаментально вплинули на сучасний погляд на реальність. 

В часи Відродження вчені трималися певних базисних філософських принципів щодо 

створення наук. Будь-яка природознавча наука базується на живому спогляданні, 

спостереженні, на беззаперечних фактах, проведенні експериментів та переконаності в тому, 

що реальність може бути пізнана [2]. 

У епоху Ренессансу істотний вплив мало неприйняття Аристотелівського вчення про 

пізнання світу, на базисі якого з’явилась нова течія – номіналізм. 

Номіналістичний підхід затверджувався й в науках. Тенденція до деформації образу 

вихідної геометричної фігури (конуса або циліндра) з'являється не лише в образотворчому 

мистецтві, а й в геометрії. У ній починають вивчатися властивості різних геометричних тіл 

при перетині їх похилими площинами [4]. 

Спочатку вивчається конус. Безперервна зміна кута нахилу січної площині при 

нерухомій основі конусу призводить до побудови класів різних кривих: еліпсу, параболі і 

гіперболи. Вперше ці криві були отримані ще античними математиками, але їм не вдалося їх 

об'єднати в єдиний клас кривих і застосувати до них загальні теореми, справедливі для всіх 

кривих. Справа в тому що грецькі математики не допускали поняття нескінченності в 

геометрії. Цю ситуацію змінив в XVI столітті французький математик Дезарг. він ввів поняття 

нескінченно віддаленої точки, щоб врятувати безперервну деформацію конуса шляхом 

безперервного зміни кута нахилу площини, що перетинає цю фігуру. Парабола при такому 

підході могла розглядатися як замкнута крива, яка містить одну нескінченно віддалену точку, 

а гіпербола виходила з еліпса, коли його два фокуси віддалялися один від одного на 

нескінченну відстань, звідси випливало, що гіпербола містила дві нескінченно віддалені точки. 

Незабаром такий підхід став перспективним - він давав можливість підвести під 

загальний вид безліч геометричних об'єктів, наприклад, конус і циліндр. Конус можна було 

перетворити в циліндр, якщо видаляти його вершину в нескінченність при нерухомій основі, 

і, відповідно, паралельні лінії можна було розглядати як пересічні в нескінченно віддаленій 

точці, що призводило до побудови конуса. 

Дезаргу вдалося також математично обґрунтувати художню теорію перспективи. В 

роботі «Загальний метод зображення предметів в перспективі»(1636 г.) він вказав, що 

зображення предмета в лінійній перспективі і в ортогональних проекціях споріднені з 

геометричної точки зору. Він замінив зоровий конус перспективи на геометричний пучок 

променів, повністю абстраговані від погляду, внаслідок чого пучок рівномірно охоплював всі 

просторові напрями. це було завоюванням однорідного простору. Але головною заслугою 

Дезарга було те, що він пропонував розглядати нескінченно віддалені точки простору для 

правильного зображення предметів в перспективі. 

Звичайно, Дезарг розумів, що нескінченно віддалені точки являють собою математичні 

фікції, що існують не в реальному просторі, а в уяві. Звідси випливало, що нова геометрія, що 

вивчає проекції в геометричні фігури і отримала згодом назву проективної геометрії, 

висловлювала собою логіку уяви і обґрунтовувала зорову ілюзію. Дані чуттєвих відчуттів - 
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перспективні зміщення предметів, їх скорочення на великих відстанях і перетин паралельних 

прямих на горизонті були оформлені Дезаргом цілком науково. 

У проективної геометрії була істотна ще одна деталь, яка виражає зникнення відмінності 

між річчю і її чином - проекцією. 

Стародавні математики ставилися до проекції інакше, ніж художники і математики XVI-

XVII століть. Адже проекція - це образ деякої фігури, по суті, її тінь; справжнє ж знання, наука 

починається, згідно Платону і його послідовникам, тільки там, де від тіней звертаються до 

самої сутності. Для Дезарга ж суттєвої різниці між окружністю (річчю), яка лежить в основі 

конуса і її численними проекціями (тінями) на площинах перетину більше не існує [4]. 

Таким чином, можна прослідкувати за тим, як філософські упередження науковців 

Відроження підвели до створення сучасної математичної моделі найпростіших фігур, що 

використовуються у наш час у якості базису для складних моделей. 

Окрім Дезарга період з ХІІ по ХVIІ століття створювали свої праці, а разом з ними 

засновували нові науки, М. Коперник – засновник наукової астрономії; Леонардо да Вінчі, 

який окрім створення багатьох винаходів в області механіки, сформував найпростішу форму 

закону про збереження маси для рухомих рідин;  Френсіс Бекон – засновник емпіризму; 

Галілео Галілей, заклавший фундамент класичної механіки та багато інших. 

Навіть у сьогоденні філософія може допомогти вченим, хоча і не у таких масштабах.  

Миколай Носов у своїй праці «Початок нової натуральної філософії» стверджує: «Перші 

враження про простір, час і матерію ми отримуємо з наших відчуттів. Для розуміння 

оточуючого нас світу ми поглиблюємо і розширюємо наші враження, які ми отримуємо від 

наших органів чуття. Дотримання законів логіки і принципам розвитку фізики, ретельний 

аналіз і перевірка результатів експериментів дозволяють позбутися від помилок, створюють 

впевненість у правильності результатів досліджень, подібно до того як наш дотик може 

забезпечити нас корисними відомостями, що підтверджують те, що ми бачимо очима. 

Грунтуючись на «математичних засадах натуральної філософії» Ньютона в рамках нової 

механіки можуть бути пояснені відомі явища природи, в тому числі: утворення хвиль, вихорів, 

звуку, світла, стійких орбітальних рухів і ін. Нова фізика відновлює основоположні поняття, 

причинність, детермінованість і силу логічних законів.» [3] 

Саме тому не можна однозначно стверджувати про користь філософії у сучасних 

наукових дослідженнях. І проблема полягає у тому, як сам вчений бачить філософію: як 

піднесену часточку людського мислення, або як перевірену століттями збірку порад і вказівок 

до того як сприймати нову інформацію. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду проблеми свободи людини, позицій різних 

філософів течії фаталізму і волюнтаризму. У роботі пропонуються різні 

трактування даної проблеми, і на підставі зібраного матеріалу робиться висновок, 

що представляє свобода в філософському розумінні, основні риси свободи людини, 

спираючись на законодавство нашої держави. 

Ключові слова: свобода, фаталізм, волюнтаризм, воля людини, дуалізм.  

 

Вступна частина. У сучасному світі досить часто можна почути такі поняття, як 

«вільне суспільство», «вільна держава», «вільна особистість» і т. п. В той же час, починаючи 

з найдавніших часів, і до цього дня залишається відкритим питання – що ж таке свобода? Люди 

різних соціальних категорій – політики, актори, інженери, танцюристи, журналісти, вчені, 

письменники тощо, використовуючи в своєму лексиконі слово «свобода», часто вкладають у 

нього різний зміст. 

Чи існує загальнозначуще розуміння «свободи» або ми завжди маємо справу лише з 

суб'єктивним його трактуванням? Чи може бути людина справді повністю вільною? Щоб 

спробувати відповісти на ці питання спочатку звернемося до рефлексії з даної проблеми 

мислителів різних епох в контексті двох напрямків філософського світогляду – фаталізму і 

волюнтаризму. 

Метою дослідження є: вивчити і сформулювати поняття свободи людини.  

Завдання дослідження: розглянути різні підходи філософів визначення і ролі свободи 

людини, провести класифікацію свобод в житті суспільства та виділити основні риси свободи 

людини. 

Основна частина: Слово «фаталізм» в перекладі з латині означає – рок, доля і 

передбачає, що всі вчинки, поведінка, життя людини зумовлені заздалегідь, тобто, як така 

свобода у людини відсутня, за нього вже все визначено Богом, релігією, державою, долею [1]. 

Існують різновиди фаталізму: побутовий фаталізм, коли людина повинна «тягнути» 

свою долю, міфологічний, релігійний і філософський фаталізм. 

У міфах різних народів важливе місце займає уявлення про незбагненну силу, яка керує 

людиною – долі, яка зумовлює поведінку людини і суспільства в цілому. Найбільш показовим 
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виступає давньогрецький міф про трьох сестер мойра (по-грецьки – частка, частина): Лахесис 

«дає жереб» – призначає жереб людини до його народження, Клото «прядуща» – пряде життя 

людини, Атропо «невідворотна» – визначає дні смерті людини [1]. 

Для міфів Стародавньої Греції характерна ідея невідворотності своєї долі, яка 

виражалася в простій формулі: «визначеного долею не може уникнути навіть Бог». Так, в Іліаді 

Ахіллу або Ахіллесу – грецькому воїну, герою багатьох битв було передбачене його матір'ю, 

що якщо він піде на Трою, то його чекає слава, але живим йому від туди не повернутися, тому 

Ахіллу було заборонено перетинати стіни Трої. Але, як відомо, сам Аполлон вклав стрілу в 

лук Паріса, від якого і загинув відомий герой [2]. 

Міфологічний фаталізм притаманний традиційному суспільству, коли поведінка людини 

як би повторює його традиції. Незаперечність долі була однією з основ світогляду людини. У 

традиційному суспільстві відсутнє поняття особистості, яка могла бути вільною, не було цілей 

свободи, і не було особистої відповідальності людини за свою поведінку. Становлення 

свободи було пов'язано з подоланням традиційного міфологічного способу життя та 

становленням вільної людини. 

Еріх Фромм з цього приводу пише, що вигнання Адама і Єви з Раю Богом є першим 

актом свободи людини. Цей момент Біблії свідчить, що Адам і Єва живуть в садах Едему в 

повній гармонії один з одним і природою, всюди панує мир, немає потреби, немає праці, але 

й немає вибору і свободи, людині заборонено їсти древо пізнання добра і зла. У момент 

порушення цієї заборони народжується людська свобода. 

Релігійний фаталізм пов'язаний з переконанням в тому, що життя людини визначене 

волею всемогутнього Бога. Так, основоположник реформації – суспільно-політичного руху за 

перебудову Римської католицької церкви в середньовічній Європі – Мартін Лютер (1483-

1546), у творі «Про рабство волі» пише, – «вільна воля – це порожній звук» [1]. Він зазначає, 

що Бог всемогутній не тільки силою своєю, а й ділом, він все знає, все передбачає, не 

помиляється, не обманює. «Нічого ми не робимо з власної волі, а все відбувається за потребою 

... Ми нічого не робимо з вільної волі, але все – в залежності від передбачення Божого і від 

того, як Він творить по непогрішній і незмінній волі своїй» [1]. Крім того, Лютер вважає, що 

воля людини відносна, так як вона, по-перше, здатна тільки до зла, по-друге, «вільна воля сама 

по собі – це царство сатани». Вільна воля керована дияволом, але насправді це прояв волі 

Божої. Він негативно ставиться до розуму людини, за допомогою якого люди намагаються 

осягнути Бога і його діяння, відзначаючи, що «людський розум меле одні тільки дурості і 

дурниці». Мислитель постійно говорить про невідповідність Бога і людини – «Чи існує що-

небудь більш протилежне, ніж небесні справи і земні?» ... «Він – Бог, для Його волі немає 

причин і пояснень ... Він – правило для всього. Адже якби існували правила і заходи або якісь 

причини і пояснення, то вона не була б уже волею Божою» [3]. Згідно з ідеями Лютера, людина 

повинна просто вірити, що Бог праведний, мудрий і справедливий, і не повинен дошукуватися 

сенсу його Божественних проявів. Віра і Розум практично взаємно виключають одна одну. 

Лютер пише, що розум намагається оцінити доброту або жорстокість Бога, в той час як віра 

завжди вважає що Бог прав. Мартін Лютер закликає смиренно вірити в Бога. Свободи у 

людини немає, оскільки, первородний гріх всіх погубив, врятувати людину може тільки Бог. 

Жан Жак Кальвін (1509-1564) – інший діяч Реформації розвивав вчення про «абсолютне 

приречення»: Бог ще до створення світу визначив, хто з людей спасеться, а хто приречений на 

вічні муки. Ніякі власні дії людини, його вчинки не можуть це змінити, людина повинна 
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просто з цим змиритися [1]. Можна задуматися над питанням – для чого тоді потрібна церква, 

віра, релігія, якщо це не допомагає врятуватися? Кальвін наступним чином відповідає на 

нього: вся справа в Бозі, до Бога не застосовні такі людські якості як добрий чи злий, 

справедливий чи несправедливий, він не кому нічого не зобов'язаний, людина як би не 

намагалася, не зможе досягти морального ідеалу Ісуса Христа. Але вчення Кальвіна не 

прирікає людини на пасивність до земного життя. Незважаючи на те, що людина не може 

вплинути на свою долю, він може зайнятися досягненням успіху в мирському житті, що є 

ознакою богообраності. 

Згідно філософського фаталізму вся поведінка людини зумовлена певною силою. 

Виділяють наступні види філософського фаталізму: релігійно подібний фаталізм, де сила 

розуміється як якесь духовне начало, натуралістичний або механічний фаталізм в центр уваги 

поміщає природні причини і закономірності, соціальний фаталізм говорить про детермінації 

поведінки людини соціальними законами. 

Яскравими представниками філософського фаталізму виступають погляди 

представників римського стоїцизму – Сенеки, Епіктет, Марк Аврелій. Згідно стоїків, людина 

– це витвір природи, і вищого божества, які визначають його вчинки. Завдання людини – 

«жити згідно з природою речей» [1]. Розум, яким людина наділена від природи, повинен 

керувати ним, вчити миритися зі всяким становищем, яке може випасти йому на долю. У пізній 

період стоїки часто говорять про свободу. Епіктет пише: «Тільки про ту людину можна сказати 

що він вільний, який живе, як він хоче. ...». Але бажання людини не довільні, людина бажає 

тільки того, що може отримати. «Вільною людиною буває та, з якою трапляється те, що їй 

заманеться». «Вільна людина розпоряджається тільки тим, чим можна розпоряджатися 

безперешкодно. А розпоряджатися цілком безперешкодно можна тільки самим собою» [1]. 

Далі філософські роздуми Епіктет призводять до наступного висновку – людина не завжди 

може розпоряджатися своїм тілом, але дух, воля, розум вільні, водночас, людина 

підпорядкувала їх Богу і тому її життя наперед визначене. 

Слід зазначити, що стоїцизм можна порівнювати з християнством. Епіктет цитуючи 

Діогена, перефразовує його – «Я назву вільним тільки таку людину, яка чинить по своїй 

совісті, не боячись ніяких напастей і мук, ні навіть своєї смерті» [1]. 

Представник філософії Нового часу Бендикт Спіноза (1632-1677) вважав, що людина – 

це частина природи, повністю підпорядкована її закономірностям. У «Богословсько-

політичному трактаті» він пише: «... Під керівництвом Бога я розумію відомий і незмінний 

порядок природи, або зчеплення природних речей... Загальні закони природи, за якими все 

відбувається і визначається, суть тільки вічні рішення Бога» [4]. Спіноза багаторазово 

підкреслював вплетення людського життя у світовий процес. Людина є частиною природи, 

слідує завжди її порядку і буде смиренно переносити все, що випадає на її частку, тому що 

вона неспроможна нічого змінити. На думку мислителя, в природі людина схожа на мислячий 

камінь,  – «Цей камінь, так як він усвідомлює тільки власне прагнення і так як він аж ніяк не 

байдужий, буде думати, що він в найвищій мірі вільний та продовжує рух не з якоїсь іншої 

причини, крім тієї, що він цього бажає. Така людська свобода, володінням якої все хваляться 

і яка полягає в тому, що люди усвідомлюють своє бажання, але не знають причин, якими вони 

детермінуються...». Людина більш вільна тоді, коли вона більше керується у своїх діях 

розумом, яка пізнає закономірності природи і полягає в пізнанні і смиренному прийнятті 
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порядку природи (рішень Бога). Сам Бог вільний у сенсі вільної необхідності, а не в сенсі 

мінливого свавілля [12]. 

Поль Гольбах (1723-1789) – французький матеріаліст в роботі «Система природи» 

зазначає, –  «людина не вільна ні на одну хвилину свого життя». Він говорить про людину як 

про абсолютно невільну істоту, що живе за законами природи, і включений в систему природи 

[6]. Так само він говорить: «Наше життя – це лінія, яку ми повинні за велінням природи 

описати на поверхні земної кулі, не маючи можливості піти від неї не на один момент» [1]. Не 

заперечуючи волю і розум людини він вважав, що вони теж визначаються зчепленням причин 

і наслідків, які детермінуються взаємозв'язками найдрібніших матеріальних частинок [11]. 

Поль Гольбах поміщає людину в світ Лапласа – світ, в якому немає ні свободи, ні творчості, 

ні випадковості. Людина в цьому світі розчавлена потребами, перетворюється в «мислячий 

камінь». 

Георг Вільгейм Фрідріх Гегель (1770-1831) – геніальний мислитель свого часу. В основі 

побудов Гегеля лежить субстанція, яка називається «Абсолютною ідеєю». Самопізнання, 

самоодкровення становить, на думку Гегеля, «всесвітню історію». Самопізнання абсолютної 

ідеї становить три стадії: на першій абсолютна ідея «вирішується з самої себе вільно 

відпустити себе в якості природи», природа ж представляє зображення цієї ідеї; на другій 

стадії відбувається «перехід природного в дух», на третій стадії «зникає дуалізм самостійної 

природи і духу». Тут завершується процес самопізнання і абсолютна ідея збагачена знанням 

перетворюється в Абсолютний дух. Опис цих стадій показує, що абсолютна ідея володіє 

«необхідною свободою». Якщо «свобода є незалежність від якогось іншого» [3], то такою 

свободою володіє повною мірою тільки субстанція, але ця свобода тотожна необхідності. 

Субстанція Гегеля дещо історична і необхідна свобода змінює її якість [10]. 

Як діалектик, Гегель намагається поєднати протилежні визначення свободи – «свободи 

як пізнана необхідність» і «свобода як самоздійснення». Суб'єктивний дух, що бере свій 

початок з природи, є спочатку природним духом, і займається пізнанням самого себе. У той 

момент, коли він осягає себе до рівня буття він стає вже об'єктивним духом [10]. Об'єктивний 

дух розкривається в праві, моралі, моральності. Історія людства утворює третю стадію 

самопізнання абсолютної ідеї. Історія людства відбувається розумно, з поверхневих уявлень 

може здатися, що історія довільна, але вивчаючи її можна помітити дії розуму здійснюють 

свою мету, через діяльність людей, як засіб досягнення мети [10]. Всесвітня історія (через хаос 

стикаються приватні інтереси людства, які направляються Божественним розумом на 

досягнення певної мети) є «прогрес у свідомості свободи». Свобода людини за Гегелем – це 

свобода духу, у вигляді самопізнання самоткровення, самоздійснення з абсолютною ідеєю. 

Свобода, по суті, тотожна необхідності. Результат визначений, зумовлений процес пізнання, 

людина ж грає роль підпорядкування, службову  роль засобу, за допомогою якої відбувається 

процес пізнання. «Свобода істотно конкретна, вічним чином визначена в собі і, отже, разом з 

тим необхідна» [3]. При цьому, існує динаміка переходу свободи в необхідність. «Звичайно, 

необхідність як така ще не є свобода, але свобода має своєю передумовою необхідність» [3]. 

«Свобода полягає саме в тому, щоб в своєму іншому все ж бути у самого себе, бути в 

залежності тільки від самого себе, визначати самого себе» [10]. 

Карл Маркс і Фрідріх Енгельс теж були прихильниками того, що свобода людини 

диктується законами природи і суспільства. Енгельс з цього приводу писав: «Не в уявній 

незалежності від законів природи полягає свобода, а в пізнанні цих законів і в заснованій на 
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цьому знаннях можливості планомірно змушувати закони природи діяти для певних цілей. 

Свобода волі означає не що інше, як здатність приймати рішення зі знанням справи. Таким 

чином, чим вільніше судження людини по відношенню до певного питання, з тим більшою 

необхідністю визначатиметься зміст цього судження... [9] Свобода полягає в заснованому на 

пізнанні необхідностях природи..., пануванні над самими і над зовнішньою природою; вона з 

цього є необхідним продуктом історичного розвитку» [1]. 

Подання Енгельса про свободу складається з трьох складових: 1) пізнання необхідностей 

природи і суспільства, 2) прийняття правильного рішення «зі знанням справи», 3) практичну 

діяльність, засновану на цих рішеннях і спрямовану на досягнення цілей людини. Людина 

прагне до досягнення певних цілей, повинна враховувати наявність природних і соціальних 

потреб, як свого часу зазначав Ф. Бекон, «Панувати над природою, можна тільки підкоряючись 

їй». Наприклад, щоб людина побудувала літак необхідно враховувати закони аеродинаміки. 

Енгельс також зближується до позиції фаталізму, вважаючи, що інтереси, цілі людей 

детерміновані потребами природи. Так в своєму творі «Анти-Дюрінг» Ф. Енгельс згадує, що 

закони зовнішньої природи і закони, що керують тілесним і духовним буттям людини, ми 

можемо відокремити аж ніяк не насправді; свідомість, «як форма відображення дійсності» 

формує його цілі. 

К. Маркс висунув тезу – не свідомість визначає буття, а навпаки, суспільне буття 

визначає свідомість. За Марксом закони суспільного розвитку будучи проявом діяльності 

людей, зможуть бути пізнані на певній стадії еволюції людства, але діють об'єктивно, не 

залежачи від волі і бажань суб'єктів діяльності. Мета, діяльність, позиція і свобода людини, 

детерміновані природними і соціальними законами, при цьому людина перетворюється в 

інструмент, який використовують за необхідності. Маркс на підставі цього стверджував, що 

розвиток людства – це природно-історичний процес. Людство, відкривши закони суспільного 

розвитку, не зможе перескочити через природні фази соціальної еволюції, воно може тільки 

організувати свою діяльність відповідно до цих законів. Людство може тільки вивчати закони 

розвитку і зорієнтувати свій розвиток з ними. Як говорили стоїки – «Покірного доля веде, а 

непокірного тягне» [1]. 

Філософська течія – волюнтаризм вбачає вищий принцип буття у волі. У вужчому 

розумінні волюнтаризм – це першість волі перед розумом, мисленням. Волюнтаризм в 

політичному значенні – це політична концепція, що ігнорує об'єктивні тенденції і умови 

соціального життя і відводить вирішальне значення суб'єктивних чинників – волі людини [14]. 

У контексті запропонованої роботи волюнтаризм розглядається як погляд на свободу 

протилежний фаталізму. Якщо фаталізм обґрунтовує відсутність свободи, людського «я», то 

волюнтаризм навпаки говорить про існування свободи і творчого вільної людини [13]. 

Йоганн Готліб Фіхте (1762-1814) вважав, що свобода людини несумісна з визнанням 

об'єктивно існуючого світу. «Я» буде вільне, якщо світ обумовлений цим «Я». «Я» по Фіхте 

первинне, воно створює себе, вважає саме себе, є загальним, неподільним, абсолютно вільним, 

самодіяльним, самостійним началом. У промові «Про гідність людини» Фіхте зазначає, що 

філософія вчить нас шукати все в «Я», вкладати необхідний порядок речей. Він пише, – «Я 

роблю себе сам: своє буття своїм мисленням, своє мислення – мисленням», «Я хочу вільно 

хотіти відповідно до обраної мети, я хочу щоб воля, як остання причина, що не обумовлена 

ніякими іншими вищими причинами...» [1]. 
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Німецький мислитель Макс Штирнер (1806-1856) вважав, що власне індивідуальне Я – 

займає власне місце. Він не визнає ніяких обов'язків, законів, норм, ідеалів. Штирнер пише: 

«Держава, релігія совість – це тирани роблять мене рабом...» [1].  Не Бог, не людина – міра 

всьому, а «я – цей захід» [1]. Даний філософ виступає проти не тільки зовнішніх, але і 

внутрішніх потреб (розум, на його думку, поневолює його волю, свободу), єдине, чим він хоче 

керуватися – це його власною нинішньою, а не попередньою волею. Він виступає з тим, що 

воля людини не може бути постійна, вона поступово змінюється. Всіляке людське Я пропонує 

свою визначеність: відповідне коло знань переконань, цінностей, звичок, при цьому людина 

діє певним чином і в цьому проявляється його Я. Самовизначення самого себе, людська 

самодетермінація – це є свобода. Свободі протистоїть повне свавілля, що передбачає повну 

свободу людини від його Я [7]. 

Французький філософ Жан Поль Сартр (1905-1980) в роботі «Буття і Ніщо» викладає 

думки з приводу свободи людини: людина завжди прагне до повної самодетерминації, 

абсолютність свободи людини. Людина «засуджена до свободи», свобода є невідчужувана та 

незнищенна. Свобода – це людське буття, яка заперечує минуле. Але міркування філософа 

призводять до абсурду: вибір людиною лінії майбутньої поведінки, вибір мети і способу 

діяльності обмежує людину і руйнує абсолютність її волі. Людина не витримує покладеної на 

її тяжкості відповідальності абсолютної свободи і виникає нещасна свідомість людини [15]. 

 У роботі «Екзистенціалізм – це гуманізм» Сартр пише, що людина засуджена бути 

вільною, вона відповідальна за те, що є, відповідальна за повне існування людей, що 

приховують повну свободу, посилаючись на детермінізм, називають трусами. Він відходить 

від абсолютної свободи використовуючи термін суб'єктивізм – це коли індивідуальний суб'єкт 

сам вибирає, а з іншого боку він не може вийти за межі суб'єктивності. «Вибір можливий в 

одному напрямку, але неможливо не вибирати» [1]. «Я відповідальний, за самого і за всіх, і 

створюю певний образ людини, який вибираю; вибираючи себе я вибираю людину взагалі» 

[1]. Певний образ людини є у Сартра системою цінностей, так як кожна людина сама 

встановлює ці цінності, «життя не має апріорного сенсу», цінності людини можуть бути, як 

обираний вами сенс. Свобода людини обмежується тим, що людина прагне створити себе як 

людину. Але якщо свобода людини є основою всіх цінностей і абсолютизується, то 

відбувається руйнування самого суб'єкта, самої людини [15]. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному матеріалі, спробуємо привести власну класифікацію 

можливих характеристик «свободи», виділяючи різні критерії в обґрунтуванні цього поняття: 

1. В залежності від ступеня обмеженості можна виділити відносну і абсолютну свободу. 

Абсолютна свобода – це  повна незалежність людини в ухваленні рішення від будь-яких 

стандартів, правил, нормативів, зразків поведінки. Відносна свобода – це свобода, яка 

обмежена безліччю елементів, таких як: економічні відносини, правові відносини, релігія, 

соціальні регулятиви, система виховання і навчання і т. д. 

2. В залежності від сфери суспільства свобода буває: політична економічна, соціальна, 

духовна. Дана класифікація знаходить своє вираження в законодавчій сфері. 

3. В залежності від політичної ситуації в країні можна виділити революційну свободу, 

яка пов'язана з кардинальними поліпшеннями суспільного ладу, коли старий, припустимо 

феодальний лад, змінюється новим капіталістичним, буржуазним. Під час революційних дій 

відбувається дійсно багато вольностей. Свобода хаос – це коли в країні повна анархія, 

відсутність політичної влади, можливі міжусобні війни, територія або народ країни поділений 
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на частини, які ворогують в пошуку того хто стане ними правити. Законна свобода – це 

свобода, яка визначається законами країни. Держава має стабільність, і більшість громадян 

дотримуються законів тим самих дотримуються свободи людини. 

4. В залежності від широти, від того на кого вона поширюється. Свобода держави або 

суверенітет – це незалежність, самостійність в ухваленні державою рішень у внутрішній або 

зовнішній політиці. Свобода народів – це їх рівноправності по відношенню до інших народів, 

і можливість самим визначати свою подальшу долю. Так, курди – народ чисельністю близько 

40 млн. чоловік не маючи своєї держави, живуть на території Сирії, Туреччини, Іраку і 

борються за свою свободу. Свобода соціальних спільнот – це свобода партій профспілок та 

інших організацій. Свобода людини це його особиста свобода в прийнятті власних рішень. 

Висновки. В цілому, на основі вищесказаного можна охарактеризувати явище свободи, 

виділяючи основні складові ознаки цього явища: 

1) З світоглядної точки зору свобода – це здатність людини самому приймати рішення, 

робити вибір в ситуації, що склалася. 

2) Автономність. Свобода людини має на увазі те, що на неї ніхто не впливає при 

прийнятті нею рішення. Людина має певну незалежність, суверенітет в своїх діях. З позиції 

інтересів – у людини завжди є свої інтереси, цілі, завдання, пріоритети, принципи; при 

прийнятті рішень людина завжди спирається на свої вироблені інтереси і пріоритети. 

3) Можливості людини – це об'єктивні перспективи, які при вдалому збігу обставин 

людина може реалізувати. 

5) Дуалізм поведінки. Це ситуація, коли людина може вибирати, коли у неї є вибір. 

Свобода обмежується тим, що у людини просто не завжди є із чого вибирати. Вибір передбачає 

наявність варіантів поведінки, дії; чим більше варіантів, тим «ширше» свобода людини. 

6) Вольовий акт людини – вибір. Це прийняття рішення людиною, виражене в 

конкретних діях, поведінці людини. 

8) Наслідки – це сприятливий або небажаний результат, який виник після прийняття 

рішення. 

9) Відповідальність людини. Це можливість людини зазнавати певні, встановлені санкції 

в результаті виробленого вибору. Санкції бувають позитивні і негативні, формальні і 

неформальні. 

Тим самим, свобода людини – це філософська категорія, яка позначає автономність, 

незалежність, суверенітет особистості, яка складається в самостійному прийнятті рішення на 

підставі вольового акту – вибору найбільш прийнятного (цікавого, потрібного з точки зору 

людини) варіанти поведінки людини, з усіх запропонованих. 
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Kulichkova A. O., Patlaichuk O. V. 

Philosophical representations of human freedom 

Abstract: The Article is devoted to the problem of human freedom, the positions of different philosophers of 

the course of fatalism and voluntarism. The paper proposes different interpretations of this problem and on 

the basis of the collected material concludes that it represents freedom in the philosophical sense, the basic 

features of human freedom, based on the legislation of our state. 
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Куличкова А. О., Патлайчук О. В. 

Философские представления свободы человечества 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы свободы человека, позиций разных 

философов течения фатализма и волюнтаризма. В работе предлагаются разные трактовки данной 

проблемы, и на основании собранного материала делается вывод, что представляет свобода в 

философском понимании, основные черты свободы человека, опираясь на законодательство нашего 

государства. 

Ключевые слова: свобода; фатализм; волюнтаризм; воля человека; дуализм. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 
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Анотація: в роботі розглянута тема тіла і здоров'я людини. Вона була актуальна ще 

з часів Стародавньої Греції. Багато філософів присвячували час її вивченню. Ми ж 

простежимо, як їхні погляди вплинули на бачення цих важливих філософських і 

прикладних проблем сьогодні. 

Ключові слова: здоров’я, тіло, Стародавня Греція, ідеал. 
 

Вступна частина. Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасний людський 

організм відчуває надмірне навантаження з боку техногенного світу, політики, психології та 

екології. На жаль, ці чинники не завжди позитивно позначаються на здоров'ї і загальному стані 

людини. Вплив філософів і їхніх вчень, уявлень про здоров'я і хвороби – все це допомогло 

сформувати деякі теорії про хвороби і їхні причини, а також акцентувати увагу на значенні 

природних факторів як способу лікування захворювань, у тому числі взаємозв'язку людського 

організму і навколишнього середовища. Метою цієї роботи є розглянути це питання через 

філософію Стародавньої Греції. 
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Основна частина: В античну епоху про походження хвороб сформувалися такі 

концепції: реалістичні (стихійно-матеріалістичні), онтологічні, анемічні і божественні 

(демонічні). За реалістичними концепціями причини захворювань шукали в природних 

факторах. В рамках онтологічних уявлень хвороба вважалася зовнішньою і ворожою людині 

конкретною матеріальною живою істотою, яке проникає, впроваджується в тіло людини ззовні 

і тим самим викликає хворобливий стан. Суть анемічних поглядів на захворювання полягає в 

уявленні про духів, що заселяються в тіло хворого, відповідно і існують специфічні методи 

лікування при такій трактовці причин хвороб. Ідея божественного (демонічного) походження 

хвороб розглядала їх як наслідок гніву богів, результат злих духів. Отже, лікування від хвороб 

залежало лише від надприродних сил; звідси поширення амулетів, заклинань і змов, що 

оберігають від злих сил [1]. 

Філософи Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, розмірковуючи про здоров'я і 

хвороби людини, сформулювали велику кількість життєвих правил і корисних порад, що 

стосуються практик здорового способу життя. 

Згідно поглядів Демокріта, кожна людина зможе прожити щасливе життя, якщо буде 

жити відповідно до своєї природи, дотримуючись за допомогою мудрості почуття міри, 

прагнучи до справедливості і приймаючи на себе відповідальність за свої вчинки. 

Сократ увійшов в історію як автор і творець діалектичного методу дослідження істини, 

при якому досліджуваний предмет розглядається одночасно з двох сторін - позитивної і 

негативної. Його філософські погляди відрізнялися зосередженістю на дослідженнях самого 

себе і практик самовдосконалення. Моральний раціоналізм Сократа яскраво проявився в його 

роздумах про здоров'я та здоровий спосіб життя у вигляді взаємозв'язку між діями людини в 

послідовності: дії повинні бути розумними, моральними, корисними для здоров'я [2]. 

Платон розумів тіло живої істоти як замкнуту систему мікрокосмосу, що складається з 

землі, вогню, води і повітря, порушення їх взаємозв'язку вважав причиною хвороби. Платон 

розвинув вчення про пневме - божественну душу. Пневма проникає в тіло людини, причому 

передає мозку здатність мислити і відчувати, серце зігріває і протягом життя живить. 

Порушення проходження пневми є джерелом багатьох хвороб [5].  

Арістотель називав хворобу і здоров'я перехідними властивостями або станами 

організму, так як вони легко піддаються коливанням і швидко змінюються. Арістотель писав 

про те, що слід розрізняти, що сприяє здоров'ю і що є ознакою здоров'я.  

Серед численних філософських шкіл Стародавньої Греції та Риму можна виділити два 

основні підходи до проблеми здоров'я людини - оптимістичний і песимістичний. Перший 

пов'язаний з філософами, які стверджували, що як би не були сильні удари долі, людина все-

таки може бути здоровою і щасливою, якщо буде намагатися жити в злагоді з природою і 

використовувати для цього здорове міркування. Кожна людина вільна у виборі того стилю і 

способу життя, який їй більше до душі. Проте при цьому вона повинна погоджувати його з 

власними внутрішніми ресурсами, які складаються зі стану її здоров'я, особливостей 

темпераменту, отриманої від наставників освіти і виховання, матеріального добробуту [3]. 

У Стародавній Греції був культ здорового і міцного тіла. Стародавні греки не 

соромилися показувати своє тіло. Вони надавали велике значення ідеальним пропорціям. 

Тіло осмислювалось як естетичний символ грецького міста-держави, поліса. Стародавні 

греки намагалися через тіло і завдяки йому виховувати в собі відповідно гармонійні духовні 

якості, вбачаючи в ньому наявність почуття і розуму в їхній взаємній єдності і протиріччі, але 
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слабкий розвиток індивідуальності особистості не дозволив грецькій культурі відобразити 

високі прояви людської емоційності і духу [4]. 

Ідеал чоловіка та жінки у Стародовній Греціі 

Найважливіше в чоловікові - це пропорції. Співвідношення талії і плечей повинно бути 

1: 1,4. У них також гарний прес, рельєфні ікри, а плечі і груди візуально відокремлені. 

Також, стародавні греки вважали, що досконала людина має володіти досконалим тілом, 

але при цьому і досконалим духом. Перш за все досконалий, ідеальний чоловік повинен бути 

ідеальним громадянином, тобто приносити користь своєму народові. Взагалі можна сказати, 

що давньогрецька цивілізація - це цивілізація чоловіків, тобто головний персонаж в грецькому 

суспільстві - це чоловік, чоловік-воїн і філософ. 

Спорт в Стародавній Греції був інструментом створення цього ідеального громадянина, 

тому таке значення мали Олімпійські ігри в Стародавній Греції. 

Жічночий ідеал, за канонами грецької краси - це прекрасне обличчя, що поєднувало 

прямий ніс, великі очі з широким міжповіковим розрізом, дугоподібними краями повік; 

відстань між очима мала бути не менше величини одного ока, а рот в півтора рази більше ока. 

Великі опуклі очі підкреслювалися округлої лінією брів. Красу особи визначали прямі лінії 

носа, підборіддя, невисокий лоб, обрамлений завитками волосся з прямим проділом. Жінки, 

як правило, волосся не обрізали, вони укладали їх вузлом або перев'язували на потилиці 

стрічкою. «Античний вузол» увійшов в історію зачіски і до сих пір знаходить собі 

шанувальниць. Краса жінки в той час виражалася в красі тіла: невисокий зріст, маленькі груди 

і широкі стегна. [6]  

А що взагалі таке «ідеал»? 

Ідеал - це щось далеке і несправжнє, в більшості випадків. Це те, що кожен складає у 

себе в голові, а іноді і нав'язує суспільству. Ідеал - це те, що ми придумуємо і прагнемо до 

цього. Ідеал - це те, що змушує нас ставати кращими і прогресувати. Ідеал - це те, чого, на 

жаль, не існує. 

Олімпійські ігри 

Стародавні Олімпійські ігри були жорстокими змаганнями, в яких атлети проливали 

свою кров і навіть віддавали життя заради слави і першості, щоб уникнути ганьби і поразки. 

Учасники ігор змагалися оголеними. Атлетів ідеалізували не в останню чергу через їхні 

фізичної досконалості. Їх звеличували за безстрашність, витримку і волю до боротьби, які 

межують з самогубством. У кривавих кулачних боях і гонках на колісницях деякі приходили 

до фінішу [7]. 

Олімпійські ігри впливали на розвиток грецької культури. Під час Ігор з'їжджалися 

видатні філософи, поети і вчені, що сприяло подальшому розвитку вражаючого феномена 

грецької культури. Філософські бесіди, поетичні та ораторські виступи, споглядання шедеврів 

архітектури і мистецтва, захоплення красою і фізичною досконалістю атлетів формували і 

розвивали єдину грецьку культуру. 

Атлети цього періоду відображали з одного боку силу і міць рідного міста, а з 

іншого - загальноелліністичний ідеал всебічного розвитку і фізичної досконалості особистості. 

Глибоко символічно, що за довгу і напружену підготовку, важкі випробування в змаганнях 

переможець в Олімпії удостоювався лише вінка з оливкової гілки. Це був символ 

безкорисливої спортивної боротьби. Почесті і слава приходили до переможця як знак подяки 

і любові співвітчизників, тобто були результатом суспільного визнання [8]. 
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Висновки. Сьогодні ми вже не вважаємо, що «хвороба - це гнів богів». Сучасне 

суспільство відійшло від поняття «божественне», «демонічне». Зараз ми знаємо походження 

багатьох хвороб: вікуди взялися вони, як їх лікувати. Проте залишається незмінним питання 

того, як правильно тримати себе в формі, як вести здоровий спосіб життя. 

Так само трохи змінилися поняття ідеалів краси. Для чоловіків воно здебільшого не 

змінилося. Краса все так же в вчинках і красивому тілі, якщо говорити узагальнено. Але також 

краса тепер полягає в матеріальному. Статус людини зараз грає не малу роль. 

Зараз ідеалом жіночого тіла вважаються: худі, високі дівчата, все так же з маленькими 

грудьми, але з осиною талією і худими стегнами. Всім відомі «90-60-90» є еталоном жіночої 

краси зараз. 

Однак ми можемо сказати, що ідеал зараз - для кожного свій. Те, що вважається гарним 

для однієї людини, може бути потворним для іншої. Ідеал - це особливість кожного. Це те, що 

ти створюєш в своїй голові. Це те, що ти збираєш по шматочках з найкращих взірців 

прекрасного з усього світу. 

Говорячи про Олімпійські ігри, зазначимо, що зараз все розвивається з величезною 

швидкістю, але що залишається незмінним, так це краса тіла спортсменів та їхня сила. Ця сила 

не тільки фізична, а й моральна, психологічна. Яскравий приклад - паралімпійці. Можна тільки 

уявити скільки у них внутрішньої сили і сили волі, щоб не здатися. Вони показують блискучі 

результати. Ними країни повинні пишатися більше, ніж звичайними спортсменами. 
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Makarova Iya Ruslanovna  

Human body and health as a value in the philosophical concepts of Ancient Greece 

Аnnotation: the topic of the body and human health is considered. It has been relevant since ancient times. 

Many philosophers have dedicated a lot of time while learning it. We will observe how their views have 

influenced the vision of these important philosophical and applied problems today. 

Keywords: health, body, Ancient Greece, ideal. 

 

Макарова И.Р. 

Человеческое тело и здоровье как ценность в философских концепциях Древней Греции 

Аннотация: в работе рассмотрена тема тела и здоровья человека. Она была актуальна еще со 

времен Древней Греции. Многие философы посвящали время ее изучению. Мы же проследим, как их 

взгляды повлияли на видение этих важных философских и прикладных проблем сегодня. 

Ключевые слова: здоровье, тело, Древняя Греция, идеал. 
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МОРАЛЬНА ДИЛЕММА ЯК ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА І ВАРІАНТИ ЇЇ 
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Анотація. В роботі розглянута етична категорія – моральна дилема. Порушена 

проблема трактування даного поняття різними філософськими школами та їхніми 

представниками. Наведені варіанти вирішень моральних дилем. 

Ключові слова: Моральна дилема, етика, система етики, вирішення, спосіб, 

філософські школи 

 

Вступна частина. Фактично будь-яка етична система вчить тому, як існувати в ціннісно-

орієнтованому світі, пронизаному «силовими лініями» добра і зла. При цьому поляризованим 

виявляється не тільки сам світ (принаймні, в тій його частині, яка відведена для людського 

сприйняття), але і особисте ставлення до цього світу (людина оцінює світ за шкалою добро—

зло), а також наміри самої людини. Нам зараз важливо підкреслити одне: етика вивчає 

принципи поведінки людини в поляризованому світі. 

Етика не цікавиться конкретними звичаями: це справа етнографії. Етика займається 

загальними принципами орієнтування між добром і злом, тобто більш високим рівнем опису 

людської поведінки. Будь-яке скільки-небудь глибоке етичне вчення займається пошуком 

абсолютних інваріантів блага або, принаймні, спроб з'ясувати, що є істинне благо, підкорююче 

собі приватні блага, досягнення яких людина ставить собі завданням  в конкретних ситуаціях 

і які по суті лише засоби для досягнення більш фундаментальної мети — одержання вищого 

блага. Так виникає проблема співвідношення засобів та мети. У відомих межах блага мета 

може стати виправданням таких засобів, які самі по собі благом не є. Так, для порятунку життя 

mailto:mmalceva563@gmail.com
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пацієнта лікар вирішується на ампутацію кінцівки або на дуже хворобливе лікування. У цьому 

лікаря ніхто не докоряє, якщо він діє в межах своєї компетенції і у відповідності з медичними 

показаннями. Однак навряд чи яка-небудь етична система виправдає лікаря, що вбиває іншу 

людину заради душевного спокою свого пацієнта-параноїка. 

Питання про співвідношення мети і засобів, відносного і абсолютного блага — це одне 

із ключових питань етики. Здавалося б, заради абсолютного блага припустимо пожертвувати 

менш значущим благом і тим самим допустити зло. Адже в протилежному випадку ми заради 

відносного блага зраджуємо абсолютне, чия цінність незмірно вище ніж утримання від 

відносного зла [5]. Проте більш ретельний аналіз того, що можна вважати абсолютним благом, 

показує: дане міркування не проходить. Грубо кажучи, абсолютне благо передбачає абсолютні 

заборони на деякі види зла, а також умови, при яких відносне зло етично виправдане 

ситуаційним контекстом. У всякому разі, проблема допустимих засобів і моральної 

допустимості компромісів зі злом — одна з ключових в етиці. З цього слідує, що все вище 

зазначене і є принципом моральних дилем. 

Основна частина. Моральна дилема - це проблемна ситуація, вихід з якої передбачає 

лише два взаємовиключних рішення, причому обидва ці рішення не є бездоганними з 

моральної точки зору. Головне питання, щодо моральних дилем в етиці, через яке ведеться 

полеміка - це питання про природу моральних дилем, а саме - чи є вони наслідком 

непослідовності моральної теорії або ж виражають істотну особливість морального життя. 

Тема моральних дилем широко обговорюється в сучасній літературі. У самому 

загальному плані розрізняються позиції тих, хто визнає моральні дилеми і тих, хто принципово 

заперечує можливість їх виникнення, точніше можливість класифікації складної ситуації 

морального вибору як дилеми, пов'язаною з логічною несумісністю різних принципів. 

Мислителів, які визнають моральні дилеми, зазвичай називають империстами. Це такі 

філософи, як Ж. П. Сартр, Ст. Уїльяма, М. Нассбаум, Р. Маркес, Дж. Холбоу, М. Д. Хаузер, 

А. Макінтайр та ін. Раціоналісти займають протилежну позицію. До раціоналістів відносять 

таких мислителів, як Ф. Аквінський, А. Доноган, Е. Коні, Д. Девідсон та ін. [1]. У західній 

літературі при обговоренні моральних дилем береться до уваги приклад з рухомим трамваєм, 

який втратив керування і може задавити 10 осіб, які знаходяться на коліях. Проте у 

спостерігача є можливість змінити шлях руху трамвая за рахунок переведення стрілки. В 

такому випадку трамвай піде по іншому шляху, на якому стоїть одна людина. Відповідно, 

людина загине, але 10 чоловік будуть врятовані. Обговорюються різні можливості. Чи може 

сторонній спостерігач втручатися в ситуацію? Може він прийняти на себе тягар моральної 

відповідальності принести в жертву одну людину заради порятунку життя десятьом. Чи 

зобов'язаний він це робити? Або ж він принципово не має права втручатися в ситуацію? У 

більш жорсткому варіанті даної дилеми один чоловік може скинути з мосту жирну людини 

для того, щоб зупинити рух трамвая. 

М. Хаузер провів великі соціологічні дослідження щодо аналізу даних дилем, створив 

тест на моральне почуття. Він прийшов до висновку, що люди різного віку, різних культур і 

різного рівня освіти в принципі однаково вирішують описаний тип дилеми: перевести стрілки 

заради порятунку десяти осіб, пожертвувавши долею одного – можна, але скинути жирного 

людини c мосту не можна М. Хаузер пояснює це наявністю у людини універсального 

морального почуття. Хоча в кількісному відношенні переведення стрілки і скидання людини 

з мосту виглядають однаково, якісно це різні ситуації. У першому випадку ми просто 
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припускаємо загибель однієї людини, що перебуває на коліях, яка, до речі кажучи, сама може 

бути винна у тому, що вона там опинилася, у другому випадку ми здійснюємо очевидне 

вбивство невинної людини. У першому випадку шкода завдається в результаті так званого 

подвійного ефекту, а в другому – в результаті навмисної насильницької дії [1]. 

А. Макінтайр вважає, що не можна вказати жодної підстави для визначення пріоритету 

тих чи інших принципів, для того щоб можна було вибудувати ієрархію принципів, що 

дозволила б керуватися спочатку одним принципом, як більш фундаментальним, і лише потім 

звертатися до іншого [4]. Це перевертає ситуацію в сучасній етиці таким чином, що будь-які 

теоретичні положення, посилання на ці навчання минулих років або прямі апеляції до логіки 

та розуму використовуються тільки для того, щоб підтвердити ті моральні рішення, які вже є, 

які намагаються аргументувати лише для надання їм видимості більшої переконливості [1]. 

Даній ситуації А. Макінтайр дає характерстику масового поширення эмотивізму, маючи під 

цим на увазі не одне конкретне вчення, сформоване на основі аналітичної філософії, а 

ситуацію в культурі сучасного людства в цілому [4]. 

У критичному плані можна зазначити, що раціоналістична етика, яка досягла своєї 

вершини в особі І. Канта, забороняє використання людини тільки як засобу для досягнення 

мети. Слід зазначити, що вже в юдаїзмі був сформульований принцип: «життя людини не 

можна рятувати за рахунок життя іншої». C точки зору цих положень переведення стрілок, для 

того щоб врятувати життя десяти, приносячи в жертву одного, має бути категорично 

заборонений. Але в літературі зазначається, що ситуація набуває інший характер, якщо мова 

йде про порятунок життя мільйонів, за рахунок жертви тисячі (А. В. Прокоф'єв). Я думаю, що 

справа навіть не просто в кількісному підрахунку жертв і врятованих, а в попередньому 

якісному визначенні ситуації як особливої, пов'язаної з неможливістю застосування 

загального принципу в особливих умовах [1]. 

У вирішенні моральних дилем можна вибрати шлях ослаблення принципу. Це шлях  так 

званої ситуативної етики. Її засновником вважається Дж. Флетчер. Він виступає за 

перемикання уваги c абстрактних принципів на конкретну людину. Абстрактні принципи з 

його точки зору втрачають свою силу через відрив від різноманітних проявів життя. В 

розумінні Дж. Флетчера це і є основним недоліком теологічної етики. 

Суть позиції Дж. Флетчера полягає в тому, що людина, діючи в конкретній ситуації, 

пом'якшує і видозмінює прийняті в суспільстві стандарти поведінки в бік зниження їхньої 

нормативної суворості. Основою такого пом'якшення виступає принцип любові.  

Одним з напрямків вирішення моральних дилем вважається перехід з позицій деонтичної 

логіки з жорсткими оцінками типу «обов'язково», «заборонено» і «байдуже» до ціннісних 

суджень типу «краще», «гірше», «добре», «погано», «припустимо», «бажано». В. А. Канке 

зазначає, що деонтична логіка добре узгоджується з етикою обов’язку, але не з ціннісною 

етикою, яка, у свою чергу, органічно поєднується з логікою порівняльних оцінок.  

Іншим же напрямком вирішення моральних дилем може виступати основоположна 

категорія етики І. Канта - так званий категоричний імператив. У своїй «Критиці практичного 

розуму» І. Кант дає три означення категоричного імперативу, найбільш відоме з яких: 

«Поступай так, щоб максима твоєї волі завжди могла мати також і силу принципу загального 

законодавства». Це означення дуже абстрактне. Сам І. Кант пояснює цю особливість етичного 

імперативу наступним чином: оскільки моральний закон – це породження чистого 

практичного розуму, до нього не повинні домішуватися ніякі змістовні, чуттєві моменти. 
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Категоричний імператив – максима, з якої має співвідносити свою поведінку кожна людська 

істота [2]. Причому, вкрай важливо, щоб ця поведінка також була позбавлена будь-якої 

зацікавленості, не була обтяжена будь-якими чуттєвими схильностями суб'єкта. Тобто якою 

би моральна дилема не була, використовуючи категоричний імператив І. Канта, вирішення 

даної проблеми є досить лаконічним: розумно, відкинувши особисте сприйняття, вирішити 

дану проблему. На це Н. О. Лоський стверджує, що І. Кант тут впадає в фарисейство, і в праці 

«Умови абсолютного добра» вибудовує свою ієрархію цінностей. У кожній унікальній 

ситуації звертаючись до вирішення дилеми, варто пам'ятати про цінності, якими ми можемо 

пожертвувати на ім'я вищого блага. Думаємо, що рішення якоїсь моральної дилеми за 

Н. О. Лоським криється в порівнянні благ, чи можемо ми жертвувати одним благом, 

переслідуючи вищу мету, що ця вища мета нам дасть? За Н. О. Лоським, вища мета 

виправдовує жертви на користь неї. 

Вирішуючи моральні дилеми, слід враховувати також дві наступні обставини: 

По-перше, моральні дилеми створюються в результаті дій людей, і, можливо, вони багато 

в чому породжуються недосконалістю врахування конкретних обставин дії, недостатньо 

відповідальним проведенням. Будь-яка моральна система містить у собі протиріччя між 

деякими принципами. Тим не менш, порівняння принципів, виявлення пріоритетів, 

узгодження цих пріоритетів з рідними можуть допомогти уникнути ситуації моральних дилем 

[1]. 

По-друге, моральні дилеми часто свідчать про недосконалість того суспільства, в якому 

ми живемо. Якщо допустити, що в суспільстві всі рішення стануть комунікативними, що це 

суспільство створить досконалу політичну організацію, в якій не будуть існувати війни, що у 

багато разів збільшить ступінь надійності технічних cиcтем, поле моральних конфліктів, так 

само як і поле етики обов’язку, буде скорочено.  Відповідно, не буде необхідності в жорстких 

принципах, застосування яких в конкретних ситуаціях, як було показано, часто породжує 

моральні конфлікти [1]. 

Висновки. Рішення будь-яких проблем – це завжди питання вибору. Не завжди тільки 

наслідків цього вибору для людини достатньо. Така специфічна проблема, як моральна 

дилема, вимагає розгляду зі сторін різних етичних категорій. Для того щоб зробити вибір, 

потрібен розумний розрахунок, але для того, щоб прийняти до розуміння наслідки цього 

вибору, потрібна сила. 
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Mаltsеvа L.K. 

Thе mоrаl dilеmmа аs аn еthicаl prоblеm аnd vаriаnts оf it’s sоlutiоn. 

Аnnоtаtiоn: Thе аrticlе is аbоut thе еthicаl cаtеgоry –the category of mоrаl dilеmmа. Thе prоblеm, which is 

rаisеd in this wоrk, cоnsists dеfinitiоns and intеrprеtаtiоns оf this cоncеpt by diffеrеnt philоsоphicаl schооls 

аnd thеir rеprеsеntаtivеs. The ways of solving moral dilemmas are given. 

Kеywоrds: mоrаl dilеmmа, еthics, еthics systеm, sоlutiоn, philоsоphical schооls 

 

Мальцева Л.К. 

Моральная дилемма как этическая проблема и способы ее решения 

Аннотация: В работе рассмотрена этическая категория - моральная дилемма. Затронута проблема 

трактовки данного понятия различными философскими школами и их представителями. Приведены 

способы решений моральных дилемм. 

Ключевые слова: моральная дилемма, этика, этическая система, решение, способ, философские 

школы. 
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Анотація. У статті проаналізовано формування портрету людини в соціально-

філософському значенні. Визначено підходи та способи соціального та філософського 

пізнання людського формування. 

Ключові слова: філософський; соціальний; портрет; людини; пізнання; підходи; 

свідомість; мислення. 

 

Вступна частина. У сучасній літературі процес соціальної підготовки характеризується 

як здатність людини до запам’ятовуванню та схильності до розумового розвитку, в якій 

формуються певні навички і автоматичні реакції. У зв'язку з цим виникає психічна та фізична 

енергія, що розсмоктується і використовується для вирішення нових життєвих проблем, тому 

формування філософського портрету людини обумовлено необхідністю розвитку  

теоретичних способів соціального пізнання. 

Мета статті – визначити процес соціальної підготовки та формування портрету людини. 

Дослідження формування соціально-філософського портрету людини займалися такі 

вчені  як Лозинська С.І., Лугай В.С., Пазиніч С.М.,Поченцов Г.Л., Предборська І.М., Соболь 

О.О. 

Необхідністю розвитку теоретичних засобів соціального пізнання в деякій мірі 

виправдана сучасним станом соціально-філософської думки, яка освоює предметний простір . 

Мається на увазі побудова її на концепції. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

67 

Основна частина. Портрет людини як категорія є результатом соціального пізнання. 

Соціальне пізнання базується на аналізі співвідношення між колективним та індивідуальним, 

та є об’єктом відображення [2].  

Соціальність проявляє себе в наступних аспектах:  

• по-перше, керування інстинктами (соціальні заборони — табу, наприклад «не убий», 

виникнення родини й приватної власності);  

• по-друге, цілеспрямована праця (саме праця, цілеспрямована діяльність робить людину 

людиною, а використання знарядь праці та їхнє вдосконалення є головною відмітною рисою 

людини від світу тварин);  

• по-третє, антропоморфні зміни (прямоходіння, зміна пропорцій тіла, розвиток кисті 

руки й основне — головного мозку);  

• по-четверте, розвиток свідомості (людська свідомість — це структура, завдяки якій 

можливе ідеальне відтворення дійсності, цілеспрямоване й усвідомлене досягнення 

поставленої мети)[3]. 

Діалектно-матеріалістичний підхід до пізнанню дозволяє побачити осягнення, як 

відображення, що розкриває його творчий,активний характер. 

Якщо розглядати твердження, що свідомість є особливістю матерії, то воно є 

матеріальним, а також ідеальним. Ідеальність свідомості визначається характерним 

гносеологічним чином. 

Свідомість існує і функціонує в формі ідеальних образів, але великою проблемою постує 

співвідношенням суб’єктивного та об’єктивного в цьому ідеальному мислені. 

Суб’єктність образу визначається як елемент духовності світу людини. В той самий час 

духовний світ, основні його складові обумовлені віддзеркаленою дійсністю, буттям 

людини[4]. 

Розглядаючи духовні виміри людського буття, ми переконуємося в тому, що сама їх 

можливість зумовлена фундаментальною відкритістю буття людини й водночас — 

притаманною їй тенденцією до цілісності. Відкритість його здійснюється шляхом постійного 

трансцендування людини до того, що безпосередньо виходить за межі її буття. 

На шляху до трансцендентного людина зустрічається з чимось спорідненим з її власним 

буттям. Саме цю спорідненість ми відчуваємо і розуміємо в бутті іншої людини. Ми 

неупереджено помічаємо, що коли це дійсно зустріч, а не зовнішнє зіткнення, тоді 

відбувається взаємний обмін смислами, взаємне збагачення й взаємне піднесення. Отже, 

істинне людське буття здійснюється як співбуття [3].  

Характерно, що ідея співбуття як дійсно достатнього стану людського буття 

викристалізувалася якраз у межах екзистенційної філософської традиції. Первісним тут 

завжди було наголошення на винятковій специфічності людського існування як особливого 

типу реальності, на своєрідності й неповторності кожної окремої людини [6]. 

Відповідно предметом філософської думки ставали передусім окремість людини, її 

відособленість від інших людей і від світу взагалі. Але справді продуктивними для 

подальшого культурного розвитку виявились ідеї про необхідність для людини виходити за 

межі свого індивідуального існування, вступати в смислову взаємодію, в комунікацію та 

спільну діяльність з іншими людьми [7]. 

Шлях до розгляду портрету людини лежить через аналіз світогляду, процесу соціального 

пізнання, наукового і мистецтвознавчого дослідження. Теоретичним базисом категорії 
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портрету людини є поняття категорії мислення. Це стосується, перш за все, структури 

дослідження, яка в тому і в іншому випадку передбачає синтез знань в різних галузях пізнання 

світу і людини. Наукове, міфологічне, релігійне мислення також створюють теоретичні 

передумови осмислення категорії людини. 

Гносеологічний аспект ідеї в філософському пізнанні людини розкриває схему розвитку 

абстрактного рівня в людинознавства і збагачення його новим змістом, захоплюючи все нові 

його сторони. Відбувається не механічне з'єднання абстракцій (соціальність, свідомість, 

творчість та ін.), розвиток однієї, яка і містить в собі всі наступні визначення. 

Ідея існує в теорії і розкривається в ній. Теорія являє собою відображення глибинних 

зв'язків, які властиві області явищ, які об'єднують ряд груп. Ці області охоплюють основні 

способи освоєння світу людиною, а також сферу самосвідомості, в якій найбільш чітко можна 

побачити процес індивідуалізації особистості [1]. 

Зі зміною ідеї відбувається перетворення теорії і понять, її складових. На основі ідеї 

створюється нова теорія і змінюється система понять, її складових. Ця схема розкриває і 

тенденції зміни понятійно-категоріальної структури, що виражає філософську теорію людини 

[5]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що є деякі проблеми, які слід вирішити у 

процесі обговорення поняття портрету людини - це типологія і аналіз закономірностей, що 

визначають її розвиток. Обумовлений домінуючою в історичному періоді духовного розвитку 

філософської ідеї, відображає наглядно-відображальну і концептуально-логічну форму 

ступенів близькості до відповідної людського істотності. Науково-практична аналізує цінність 

людини як категорію соціальної філософії відображає можливості дослідження цього поняття 

в метанауці , яка є фундаментальною підставою для проникнення в природу філософських 

знань про людство. 

Портрет людини як категорія соціальної філософії може бути представлена у відповідній 

системі дійсно включені до структури життєвих можливостей людини, тому що вибирають 

самосвідомості важливих значень людської реальності, виконуючи функції прецедентів 

основних прав людини. 
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Анализ портрета человека с социально-философской точки зрения  

Аннотация. В статье анализируется формирование портрета человека в социально-философском 

смысле. Определены подходы и методы социально-философского познания человеческого образования. 

Ключевые слова: философский; социальный; портрет; человек; познание; подходы; сознание; 
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Mosin O.V., Patlaychuk O.V. 

Analysis of the portrait of a person from a socio-philosophical point of view 

Annotation. The article analyzes the formation of a human portrait in the socio-philosophical sense. The 

approaches and methods of social and philosophical knowledge of human formation are determined. 

Key words: philosophical; social; portrait; human; cognition; approaches; consciousness; thinking.  

 

 

ЕТИКА ЯК СТРИЖЕНЬ ФІЛОСОФІЇ  
Олійник Наталія 
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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Украина, Київ 
 

Аналізуючи, наприклад, давньогрецьку філософію, ми звертаємо увагу на причетність 

людини цього періоду до своєрідної психологи єднання з Космосом (від грец. cosmos — 

порядок, прикраса, Всесвіт, світовий порядок). Наслідком цього було безсвідоме перенесення 

відчуття прекрасного в природі, в оточуючому людину середовищі, в мистецтві на саму 

людину. 

Вважалося, що так само, як прекрасні земля, небо, вогонь, вода, так прекрасна і людина 

Досліджуючи проблеми космологізованості первісної свідомості, вчені дійшли висновку, що 

треба пов'язувати космологізованість свідомості з проблемами культури того часу причетність 

до Космосу досягалася через культурну діяльність. 

Проте і Космос вимагав водночас, так би мовити, культурної діяльності Саме людина — 

через ритуальні дії — допомагала впорядкуванню Космосу Прикладом цього може бути 

фольклорно-етнографічна спадщина багатьох народів світу. У слов'ян Східної Європи в 

народній культурі присутні кругові танці, віками зберігається традиція випікання великих 

круглих млинців — усе це є свідченням поваги до Сонця, до його постійного руху. 

У багатьох народів світу культ Сонця складався передусім як вияв селянського 

світобачення, а пізніше цей культ набув рис державності, використовувався на офіційному 

рівні. Культ Сонця чітко простежується у міфології Скандинавських країн, а у міфології країн 

Сходу є навіть поняття «сонячна династія» — символ царського роду. «Сонячна династія» 

завжди протистоїть «місячній династії», яка символізує байдужість, поступове згасання життя. 

Космос, Сонце асоціюються у більшості народів з героїзмом, є закликом до подвигу, 

герої мріють піднятися до Сонця, «напитися» його силою. 

Через фольклорно-етнографічне світосприймання відбувався поступовий процес 

становлення первісного колективу, залучення людей до активного спілкування. З часом 

збереглися деякі мистецькі жанри, породжені міфопоетичною добою. Відомо, що 

давньогрецька міфологія є підґрунтям створення античного мистецтва, а фольклорні скарби 

кожного народу — становлення мистецтва як професійного явища. 

Слід наголосити, що зв'язок естетики з філософією виявлявся не лише у тих теоретиків-

естетиків, які йшли до естетичної проблематики, відштовхуючись від власних філософських 

концепцій (Платон, Арістотель, Кант, Гегель та ін.), а й у тих, хто розробляв естетику в межах 

мистецтвознавчої орієнтації (Леонардо да Вінчі, Н. Буало, Г. Е. Лессінг та ін.).  
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Методологія естетичних досліджень безпосередньо пов'язана із вирішенням основного 

питання філософії — відношення мислення до буття, обумовлена специфікою діалектичного 

чи метафізичного підходів. Саме своєрідність методологічних основ визначає своєрідність 

естетичних концепцій. 

Проблема взаємодії естетики і філософії досить активно аналізується впродовж XX ст. 

Хоча виокремлення естетики з меж філософії почалося ще з часів О. Баумгартена, проте 

остаточного розриву з філософією не відбулося ще й досі. Дискусійним залишається і питання 

про доцільність повного відокремлення естетики від філософії. 

Які ж аргументи використовуються для обґрунтування необхідності розриву 

теоретичних зв'язків між естетикою та філософією? Звернімося до сучасної французької 

естетики, зокрема де позиції досить впливового теоретика М. Дюфренна. 

Дюфренн Мікель (нар. 1910) — французький естетик, директор журналу «Ревю 

д’естетик», автор праць «Феноменологія естетичного досвіду» (1953), «Поетичне» (1963), 

«Інтеріоризація а'пріорі. Пошуки першоджерел» та ін. Він переконаний, що і в історії науки, і 

в умовах XX ст. невиправдано перебільшене значення філософії для розвитку естетики. М. 

Дюфренн намагається обґрунтувати можливості активного взаємозв’язку естетики з 

соціологією, психологією, мистецтвознавством. Основним об’єктом критики Дюфренна стає 

логос — носій інтелекту, сила, яка принижує чуттєве, «природне» в людині. Саме 

«логоцентризм» перебільшує значення пізнання дійсності і недооцінює її переживання. 

Своєрідним «носієм» переживання є мистецтво, яке, в свою чергу, Дюфренн розглядає як 

серцевину естетики. Проголошуючи мистецтво найвищим типом пізнання, він вбачає у ньому 

практично єдиний засіб гальмування дегуманізації людини в умовах сучасного суспільства. 

Поширення естетичного досвіду, вважає Дюфренн, здатне повернути людину в природний 

стан, а це стан естетичний чи поетичний. У такому поверненні полягає «прометеївська» роль 

мистецтва. 

Отже, розвиток естетичних ідей відбувався у межах філософії і відбивав, по суті, ті 

суперечності, які були властиві історії філософії. Через боротьбу різних філософських течій, 

напрямів, шкіл проходив процес формування предмета естетики, її основних понять і 

категорій. 

Список літератури: 

1. Дробницкий О. «Понятие морали», М.: Наука, 1974 — 388 с. 

2. Кант И. Трактаты и письма, М.: Наука, 1980 — 709 с. 

3. Кант И. Сочинения в шести томах, М.: 1963 - 1966 г., т.1. 

4. Длугач Т. «И. Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума», М.: Наука, 1990 — 136 с. 

5. Левчук А. Основи естетики: навч. посіб. / А. Левчук, О. Олещенко. – К., 2000. 

6. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли : учеб. пособ. / М.Ф. Овсянников. – М., 1984. 

7. Хрипко С., Яценко Г. Аксіологія освіти в сфері комунікативної культури: ціннісні акценти, комунікативні 

тенденції, дистанційний формат. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011 – 270 с. 

8. Хрипко С. Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні / С. Хрипко, К. 

Пасько. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011 – 262 с. 

9. Хрипко С. Етика науки як проблема цiннiсної свiдомостi i освiтньої вiдповiдальностi - Науковий часопис. НПУ iм. 

М.П Драгоманова., 2007. 

10. Khrypko, S. &  Iatsenko, G. (2019). Philosophy of a Name: Ukrainian Context.Beytulhikme An International Journal of 

Philosophy, 9 (2), 437-451. 

 

 

 

 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

71 

УДК 504.5 

ФІЛОСОФСЬКЕ СПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

МЕНТАЛІТЕТУ 
Присенко В.І., ст. гр. 5641м, Фесенко А.С., ст. гр. 5631м 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна,м.Миколаїв 

vladlenovo14@gmail.com, vassermanzlo@gmail.com 

 

Анотація. У статті досліджено концепцію екологічного менталітету України. 

Розглянуто суть таких проблем, як відношення до українського поселення в 

забруднення навколишнього середовища серед несанкціонованих звалищ. Вони 

запропонували шляхи вдосконалення екологічного світогляду та екологічної культури 

України.  

Ключові слова: екологічний менталітет, сміття, несанкціоновані звалища, 

навколишнього середовища, екологічні визначення. 

 

Вступна  частина. На сьогоднішній  день в Україні доволі  популярними  є проблеми, 

пов’язані  із  відношенням  населення  до  збереження  і  охорони  навколишнього  середовища 

із-за забруднення довкілля. Серед них однією з серйозних є проблема несанкціонованих 

смітників. З  приходом  весни  стали  помітними  сліди  схованого  під  снігом  сміття  ще  з 

минулого року, яке зібралося на узбіччях доріг, узліссях, на схилах,  у парках та багатьох 

інших публічних  місцях.  Наслідком цього є  несанкціоновані  дій  населення.  Метою роботи  

є дослідження причин цієї екологічної поведінки українців та варіанти шляхів вирішення цієї 

проблеми.  

Основна частина. У емпіричній натурфілософії піднімалися питання ролі емпіричного 

досвіду в перетворенні довкілля людиною та підкорення нею природи. Це особливо яскраво 

виражено у філософії Ф.Бекона. Гуманістичні мотиви пронизували пантеїстичну філософію 

Жан  Бодена,  М.Монтеня.  Б.Спіноза,  Л.Гумбольдт,  П.А.Кропоткін  також  стояли  у витоків 

етичних підстав екологічних проблем [1]. Філософія, побудована на цінностях егоцентризму і 

самореалізації,  дозволяє  людині  піднятися  над  окремими  речами  й осягнути  їхню  єдність. 

Зрештою, зрозуміти, що біосфера — не просто дім, житло, про які говорив Е. Геккель, в якому 

людство мешкає, але частина природного космосу, де воно народилося і пройшло всі щаблі 

свого становлення [2]. 

Більшість філософів і культурологів визначають менталітет як доведений до 

підсвідомого автоматизму  тип  мислення,  виявленням  якого  є  система  цінностей,  що 

виступають фундаментом змісту буття спільноти та окремої людини. Менталітет є дуальним 

за  своєю  природою:  це  водночас  психічне,  безсвідоме,  природне,  біологічне  та соціальне, 

прищеплене вихованням і традицією [3]. Українську екологічну культуру можна описати 

однією фразою: «Чому саме я повинен викидати сміття до смітника, якщо всі викидають його 

там де їм зручно? Я нічого не зміню». Саме ця життєва позиція не дає українцям змінити щось 

у своєму житті, та житті свого народу,який їх оточує.  

Чому  ж  саме наш народ  не  соромиться  викидати  сміття  серед  вулиці?  Існує  декілька 

варіантів причин: відсутність  необхідної  кількості  смітників,  недостатня кількість  

mailto:vassermanzlo@gmail.com
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працівників  у  сфері  прибирання,  халатне  та байдуже ставлення людей до того, що їх оточує 

та в якому стані навколишнє середовище, відсутність якісної екологічної освіти та, 

безперечно, менталітет українців.  

Екологічна свідомість, за Л.М. Фенчаком , є найвищою формою відображення реальної 

екологічної  ситуації,  яка  відповідає за  цілісне  бачення  екологічних  проблем,  усвідомлення 

єдності  людей  та  середовища,  розуміння  наявності  внутрішнього  «саморегулятора» 

екологічно  цивілізованої  поведінки,  відчуття  відповідальності,  здоровий  спосіб  життя, 

активну  природоохоронну  діяльність,  що,  в  свою  чергу,  великою  мірою  зумовлюються 

ставленням людини до оточуючого світу.  

Для покращення екологічної свідомості населення і змінити ситуацію зі 

сміттєзвалищами в  Україні  потрібно:  по  перше,  підвищити рівень  екологічної  освіти,  що  

безперечно  вплине  на процес  формування  українського  менталітету,  бо  саме  з  дитинства  

людина  починає формувати власні принципи, відношення та громадянську позицію. По друге, 

поставити необхідну кількість смітників на території  великих міст, маленьких містечок та всіх 

населених пунктах. По третє, покращити економіку в країні, щоб можна було покращити 

умови праці та заробітню плату для комунальних працівників та для того щоб люди хотіли та 

не соромилися працювати у сфері робітників, що займаються прибиранням. А для похилого  

населення, відношення  яких  до  середовища, що їх оточує  вже,  нажаль,  не  покращити, 

необхідно  ввести систему штрафів зафіксовану законом, як це роблять у більшості 

Європейських країн. Ще варто  відмітити,  що  до  встановленої цілі  може  привести  тільки  

комплекс  усіх  вище перерахованих варіантів заходів.  

Сьогодні  Україна  продовжує розвиватися,  кожен рік  організовуються  всеукраїнські  

акції  з прибирання забруднених парків від сміття, проводяться акції для того щоб посадити 

нові дерева. Прикладом екологічного руху, який займається такими питаннями є рух «Зробимо 

Україну чистою!» («Let’s do it Ukraine!»), разом прибираючи парки, укріплюють  ідею чистого 

навколишнього середовища. Вони переконані, що люди, які хоч раз добровільно прибирали в 

парку чи на дитячому майданчику, вже не викидатимуть сміття де  їм заманеться і зроблять 

зауваження своїм друзям, родичам чи колегам, які ще мають шкідливу звичку.  

Подавлення  екологічної  кризи  не  може бути  без  усвідомлення  принципу  «буття  — 

єдине». Всі зусилля людей, які спрямовані на  подолання екологічної кризи, будуть марними, 

якщо їх мотивація ґрунтуватиметься на інстинкті самозбереження та страху зникнути з 

поверхні землі. Екологія не  може  звести  міст  над  прірвою,  яка  утворилася  між  людиною  

і  природою,  внаслідок хижацького визиску останньої. Подолання екологічної кризи стане 

можливим лише тоді, коли людина  одного  дня  усвідомить  себе  частиною  більш  вищої  

системи  й  позбудеться антропоцентризму та егоїзму [2].  

Висновки. Менталітет народу, який формувався протягом тривалого проміжку часу, 

буде не так просто змінити. Але все ж таки це можливо. Головне у цій справі це , безпосереднє, 

бажання самих українців та чітке виконання вище перерахованих заходів щодо покращення 

стану навколишнього середовища. 

Список літератури: 

1. А.С.Радей (2008) « Екологічна свідомість і культура: теоретико-методологічний аспект » м. Київ. С. 2.  

2. Карівець І. В., Кудлик З. В.(2012) « Філософські особливості екологічної свідомості » ISSN 2075-1443. Філософські 

обрії. № 27 C. 82, 89.  

3. Менталітет українців та основні детермінанти його становлення. Взято з 

https://pidruchniki.com/1529052756996/kulturologiya/mentalitet_ukrayintsiv_osnovni_determinanti_yogo_stanovlennya.  



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

73 

REFERENCES 

1. S. Radiy (2008) "Ecological Consciousness and Culture: TheTheoretical and Methodological Aspect" Kyiv Р. 2.  

2. Karivets I.V., Kudlik Z.V.(2012) "Philosophical Peculiarities of Ecological Consciousness" ISSN 2075-1443. Philosophical 

horizons. № 27 P. 82, 89.  

3. The mentality of Ukrainians and the main determinants of its formation Retrieved from: 

https://idruchniki.com/1529052756996/kulturologiya/mentalitet_ukrayintsiv_osnovni_determinanti_yogo_stanovlennya.  

 

Fesenko A.S., Prysenko V.I., Patlaichuk O.V.  

Philosophical adaptation of ecological ukrainian mentality  

Annotation: The concept of ecological mentality of Ukrainians is considered in the paper. The essence of such 
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Одну із своїх найвідоміших праць Віктор Франкл написав за 9 днів. Саме після того як 

його було заключено до табору із його дружиною, котра там і померла, Віктор починає 

розмірковувати щодо сенсу перебування і мети до якої він чи інші прагнуть.  

На мою думку Франкл виділяє 3 основні вчення у своєму творі: вчення про жагу до сенсу 

буття; вчення про сенс життя; вчення про свободу волі. 

Згодом він приходить до закономірного висновку, що вижили лише ті, що розуміють 

Сенс і прагнуть до нього всіма можливими засобами. «Людину можливо позбавити всього, 

окрім однієї речі. Останньої із людських свобод — можливість вибору як ставитися к тим чи 

іншим обставинам» [1, 37], писав Франкл спостерігаючи за в’язнями у таборі. Основною тезою 

цього вчення на мою думку є те, що людина прагне до осягнення сенсу свого буття і якщо 

відчуває фрустрацію, то це прагнення залишається не реалізованим, і згодом жага стихає. 

У вченні про сенс життя Віктор Франкл описав можливі шляхи при звертанні до яких 

людина може наповнити своє життя Сенсом: за допомогою того, що ми надаємо світу (наша 

творчі потуги); за допомогою того, що ми беремо від світу (наші переживання); за допомогою 

нашого ставлення до долі, котру ми не вправі змінити (наше ставлення).  

Франкл описує двох в’язнів з суїцидальними нахилами. Ці двоє, як і багато хто ще, 

втратили сенс і жагу до життя. Їм потрібно було дати зрозуміти, що їх щось чекає в 
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майбутньому, зазначав Франкл. Для першого, вченого, це була серія праці, котру той повинен 

був закінчити. А для другого це був син, котрий проживав за кордоном. 

Психолог детально аналізує причини і погляди тих двох в’язнів. «Ця унікальність і 

винятковість, котра виділяє кожну особистість і надає сенс її існування, має відношення до 

творчості настільки ж, наскільки і до людської любові… Людина яка усвідомила свою 

відповідальність перед іншою яка пристрасного його чекає, або перед незакінченою роботою 

вже не зможе так кидатися своїм життям» [1, 49].  

У вченні про свободу волі Франкл викладає думку, що кожен зможе віднайти Сенс буття 

навіть якщо його свобода значно обмежена об’єктивними обставинами: 

• Свобода по відношенню до наших потягів — прийняти або відкинути їх. 

• Свобода по відношенню до спадковості — ставлення до неї як до матеріалу.  

• Детермінація людської поведінки цінностями або моральними установами — кожен 

піддається чи не піддається цій детермінації. 

Основним тезисом можна виділити те, що свобода людини не безкінечна, а виражається 

лише в тому, яку позицію людина займає по відношенню до зовнішніх обставин. 

 Істини підмічені австрійським філософом легко проектуються на сьогодення. «Буття 

людини завжди направлено до чогось  або до когось іншого, ніж він сам — будь це сенс який 

потрібно здійснити, або інша людина, з якою треба зустрітися. Чим більше людина забуває 

себе — віддаючи себе служінню важливій справі або любові до іншої людської істоти — тим 

більше він набуває людяності і реалізує себе»[1, 106]. Людина не може зациклюватись на самій 

собі і має віддавати себе на пошуки прекрасного і вічного, саме ті хто робив щось неймовірне 

за для блага своїх рідних і взагалі людства віднайшов той самий Сенс буття, саме вони пишуть 

і вписані у сторінки історії. 
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Анотація. У статті представлені філософські концепції осмислення феномену любові 

протягом ключових етапів розвитку західної цивілізації та досліджуються можливі 

шляхи його трансформації у сьогоденні. Наголошується, що любов є важливим 

сенсодавчим компонентом людського буття, а, отже, заслуговує на особливу увагу з 

боку сучасних дослідників. 
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Вступна частина. Представлена тема любові, тому що це одна із найактуальніших тем 

усіх часів розвитку людства, вона розглядається у таких сферах людської діяльності духу, як 

психологія, література, мистецтво, не оминає вона і філософію. Саме любов як духовний 

феномен мала і має багато своїх відображень і видозмін, і ми маємо на меті показати це у даній 

роботі. Вважається, що філософія любові дуже важлива, бо саме так можна пізнати себе та 

стати щасливою людиною. 

Основна частина. В часи античності вперше стали детально філософськи розглядати  

тему любові. Любов в часи античності поділялась на основні види любові: ерос, людус, манія, 

сторге, прагма, агапе. Ерос - пристрасна любов-захоплення, прагнення до повного фізичного 

володіння кохано ним чи коханою.  Людус - це любов-гра, гра в своє задоволення. У такій 

любові почуття досить поверхневі, настільки, що допускається зрада по обидва боки.  Сторге 

- любов-дружба, заснована на ніжних, теплих, надійних відносинах. Представлені типи любові 

є основними у класифікації давньогрецьких філософів. Вони, на думку стародавніх 

мислителів, є базовими, але у відносинах і в почуттях можуть бути елементи відразу двох 

стилів. Розглянемо ці варіанти комбінації попередніх трьох типів любові: Прагма - це 

комбінація типів «людус» та сторге. Почуття є неглибокими, але елементи теплоти і надійності 

мають місце. Це любов за розрахунком. Така любов легко піддається розсудливому контролю. 

Агапе  - це комбінація еросу та сторге. Це безкорислива любов-самовіддача. Агапе ще 

розуміється як жертовна любов, безкорислива самовіддача, розчинення люблячого в турботі 

про кохану людину. Тут є наявними і пристрасть, і ніжність, і надійність, і безмежна 

відданість. Цей стиль зустрічається не так вже й часто, проте якщо обидва партнери люблять 

в цьому стилі,їхнє життя є взірцем гармонії та щастя. Однак існує і певна загроза:якщо раптом 

людина, яка любить в такому стилі, втрачає об'єкт любові, сенс життя для неї може виявитися 

втраченим. Манія – це комбінація типів любові «ерос» та «людус». Це ірраціональна любов-

одержимість. Вона обов’язково супроводжується невпевненістю і залежністю від об'єкта 

любові. Це той самий випадок, коли в любов кидаються «як у вир». Саме така любов здатна 

ламати життя, руйнувати сім’ї, іноді через неї можуть виникати сім’ї. На деякий час люди 

можуть стати щасливими, однак загроза полягає в тому, що тривало так любити не можна. 

Манія повинна або трансформуватися в інший тип любові, або припинити своє існування, 

оскільки у протилежному випадку любляча у такому стилі людина буде займатися поступовим 

духовним самознищенням. Значну роль в Античності відіграє і ідеал платонічної любові (за 

вченням великого мислителя Платона), який полягав у визнанні первинними і вартими уваги 

чеснотами людини її моральні якості, її багатий духовний світ, аніж її фізичні принади; ідеал 

платонічної любові часто пов’язувався з її асексуальною природою. 

Після доби Античності наступає історичний час Середньовіччя, в якому філософське 

поняття «любов» суттєво переосмислюється. Основним напрямком любові Середньовіччя 

була куртуазна чи придворна любов, яка виступала поряд із феноменом лицарства. Куртуазна 

любов розуміється як специфічне «служіння жінці». Лицарський культ Прекрасної Дами 

«відірвав» об’єкт любові від буденної реальності і переніс його у сферу ідеального. Благородна 

жінка вважається ідеальним створінням, сенсом життя, а служіння їй — таїнством (таємниця 

увінчувала цей тип любові певною сакральністю), яке має пройти через п’ять брам: бажання, 

прохання, служіння, поцілунок і сповнення.  

Мистецтво залицяння, а то й зваблення дами серця, яка стала сенсом життя молодого 

лицаря, було так уміло продумано, що не лише приносило задоволення, але й служило 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

76 

неперевершеним способом вдосконалення і самого лицаря. Однак куртуазна любов, як любов-

пристрасть – манія, описана нами вище, була приречена на нещастя, оскільки затьмарювала 

вигаданими фантазіями істинну любов, любов у буденності, яка вимагає щоденного, а не 

показового випробування.  

Отже, головною різницею кохання Античності від Середньовіччя було те, що в добу 

Античності кохання розумілося багатогранним філософсько-духовним феноменом, у добу ж 

Середньовіччя з’явилося так би мовити «еталонне» кохання – куртуазна любов, – а усі інші її 

«земні» види вдавалися такими, які не заслуговують пильної уваги. 

Після Середньовіччя настає пора кохання доби Відродження, і знову йде переосмислення 

теми любові. Одними із прикладів початківців цього напряму кохання є кохання Данте 

Аліг’єрі до Беатріче та Петрарки до дони Лаури. 

Першим прикладом любові епохи Відродження буде історія життя Данте Аліг’єрі. Все 

життя поет Данте Аліг’єрі був закоханий у Беатріче, яка жила по-сусідству. Але розмовляли 

лише двічі.Вперше 1274 року, коли йому було 9, а Беатріче — 8. Це сталося на святковій 

вечірці у будинку Портінарі, куди був запрошений батько Аліґ’єрі, який узяв із собою сина. 

Данте закохався у Беатріче з першого погляду. Друга їхня розмова відбулася через 9 років. 

Данте зустрів Беатріче на вулиці, де вона йшла, вдягнута в біле. Беатріче обернулася і 

привіталася з поетом. Це наповнило Данте радістю, він повернувся додому, думаючи про неї, 

а коли заснув, то побачив сон, який став сюжетом першого сонету з «La Vita Nuova». У цьому 

сні перед Данте з’явилася могутня фігура, яка сказала поетові: «Я — твій Господь». В руках 

фігури була спляча Беатріче, вкрита червоним. Фігура розбудила дівчину і змусила її з’їсти 

палаюче серце поета. Беатріче померла за вісім років після їхньої другої та останньої розмови, 

їй було близько 24 років. Після її смерті Данте, намагаючись вгамувати душевний біль, вивчає 

філософію та латинську літературу. Спосіб, який Данте обрав для висловлення своїх почуттів 

до Беатріче, збігається із середньовічною концепцією куртуазного кохання, яка полягала у 

таємному, без жодної взаємності поклонінню іншій особі. Втім, досі неясно, що змусило Данте 

покохати Беатріче, адже він зовсім не знав її як реальну людину. Данте бачив у Беатріче 

Спасителя, того, хто звільнить його від зла, хто змінить його на краще. Невипадково у творі 

Данте «Божественна комедія» їй відводилася визначна роль – стати провідником ліричного 

героя в Раю У фіналі поеми Беатріче приводить його до найголовнішого рівня Раю - Самого 

Бога. Беатріче - символ світла, чистоти і любові в піднесеному розумінні слова. І саме ця любов 

і світло (як ми пам'ятаємо, на початку герой бродив в сутінках і печалі) в результаті приводять 

героя до Бога.  

Другим прикладом любові в часи епохи Відродження буде історія життя Петрарки і 

Лаури. Сталося це 6 квітня 1327 року. Перебуваючи неподалік від однієї з авіньйонських 

церков, Франческо побачив, що з храму в супроводі служниці вийшла молода жінка, одягнена, 

як і належить благородним дамам при відвідуванні церкви, в скромне чорне плаття. Франческо 

відчув: зараз станеться щось велике, неповторне. І точно! Благочестива прихожанка, на мить 

піднявши вуаль, глянула на нього, а він, за ту ж саму мить, встиг розгледіти риси її прекрасного 

обличчя і зрозумів, що це його доля. Шляхетна дама пішла, а він, немов уражений громом, 

залишився стояти на місці. Прийшовши до тями, Франческо поспішає дізнатися все, що 

можна, про красуню, що кинула на нього швидкоплинний, але настільки багатозначний 

погляд. Незнайомку звали Лаурою. Вона - дочка хороброго лицаря Одібер і дружина багатого 

авіньйонця, мати двох дітей. Було їй двадцять років. Минуло кілька днів. Франческо знову 
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побачив її, здогадався, що і вона помітила його ... Після цієї зустрічі з'явився сонет про любов. 

Здавалося, дізнавшись, що Лаура - заміжня жінка, вірна своєму обранцеві, молодий поет 

повинен був негайно поставити хрест на своїх мріях. Проте він продовжує любити її так, немов 

його щастя не за горами. Легенда свідчить, що, домагаючись від Лаури нових знаків уваги, він 

на її очах заграє з місцевими красунями, бажаючи викликати у неї ревнощі. Пізніше Петрарка 

проклинає себе за цей негідний спосіб завоювати її серце.  

Саме з прикладу історії кохання цих пар, можемо бачити, що кохання , на відмінну від 

кохання в добу Середньовіччя та Античності, може бути не таким вже і зрозумілим. Кохання 

виникає там, де його зовсім не очікують, і це може принести багато роздумів, приводів для 

філософської рефлексії, підґрунтя до сублімаційної творчості. 

На зміну коханняюепохи Відродження приходить кохання епохи Нового часу. 

Найкращим прикладом любові Нового часу є трагедія «Фауст». 

"Фауст" - твір, над яким Гете працював майже все життя і який змінювався разом з 

автором. У центрі трагедії історія доктора Фауста, в образі якого втілена віра автора в безмежні 

творчі можливості людини, в його розум і душу. Людина постає тут як справжній центр 

світобудови. Фауст не тільки усвідомлює себе як особистість, а й протиставляє себе решті 

світу. Це протиставлення проявилося і в трагічну історію кохання Фауста і Маргарити. 

Повернувши за допомогою Мефістофеля молодість, Фауст закохується в першу ж побачену їм 

красиву дівчину - скромну і працьовиту, але побожну і недалеку Маргариту. Мефістофель 

сподівається, що в її обіймах Фауст знайде ту солодку мить, яке захоче продовжити до 

нескінченності. Він допомагає Фаусту спокусити Маргариту. Вона - звичайна жінка, якій 

приємні і багаті подарунки, і захоплення знатного пана. А Фауста приваблюють не тільки її 

краса і свіжість, а й душевна чистота, доброта Маргарити. Його не бентежить те, що вона 

простолюдинка, неосвічена. 

Трагедія виникає пізніше: Фауст не міг і не хотів повінчатися з дівчиною, а отже, вона 

була приречена на ганьбу. Маргарита, Гретхен, в ім'я любові до Фауста забула про матір, 

брата, пристойність. Адже зустріч з Фаустом, любов до нього - найголовніша, найяскравіша 

подія в її нудному, розміреному житті. Її почуття взаємне, але вони настільки різні, що трагедія 

неминуча.  

Отже на прикладі трагедії «Фауст» ми можемо бачити, що для щасливого кохання вже 

мало простої взаємної любові, на відміну від любові в минулих епохах. Треба, щоб характери 

пари були ідентичні, або ніякої пари взагалі не буде.  

Наступною епохою кохання  є епоха кохання в часи марксизму. Сталося це в першій 

половині ХІХ століття, коли людство повільно, але впевнено почало свій шлях до сексуальної 

революції. Деякі люди, втомившись від аскетичної християнської моралі і важких кайданів 

шлюбу, шукали більш вільних форм відносин. Спроб виправдати і узаконити полігамні 

відносини в історії було чимало, але цей випадок можна назвати безпрецедентним, так як 

комуні "Онайда" (Oneida Community) вдалося поєднувати непоєднуване: комуністичні ідеї, 

засновані на релігійних догматах і втілені в груповій формі шлюбу. Прихильність до людей і 

речей вважалася гріховною, моногамія і ревнощі розглядалися як форми духовної тиранії, 

тривалі зв'язки між чоловіками і жінками не віталися, діти вважалися загальними. Шлюб являв 

собою не що інше, як вільні від особистих зобов'язань полігамні відносини. Тобто кожна жінка 

вважалася одруженою з кожним чоловіком і навпаки. Члени комуни без жалю і без докорів 

сумління повинні були вступати в сексуальні відносини з усіма представниками громади. 
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Марксисти пов'язують існування сім'ї протягом всієї її історії зі способом виробництва. 

Підкреслюється нерозривний зв'язок засобів виробництва з виробництвом самого життя. У 

марксистському трактуванні вся соціальна історія пов'язана з двояким ставленням: 

виробництвом засобів до життя за допомогою праці і виробництвом життя за допомогою 

народження. Люди щодня заново виробляють своє власне життя, починають виробляти інших 

людей, розмножуватися.  

Одним із прикладів тогочасного бачення кохання була концепція кохання 

О. М. Коллонтай та теорія склянки води. Теорія склянки води - погляд на любов, шлюб і сім'ю, 

який полягає в запереченні любові і зведенні відносин між чоловіком і жінкою до 

інстинктивної сексуальної потреби, яка повинна знаходити задоволення без жодних 

«умовностей», так само просто, як угамування спраги (зайнятися сексом просто , як випити 

склянку води). Отже головною метою почуття кохання та любові в епоху марксизму було 

розмноження та почуття сексуального задоволення, а не пошук себе та щастя, на відміну від 

минулих епох, коли любов виступала складним сенсодавчим феноменом, який структурував 

навколо себе усе життя індивіда як деяку тотальність. 

Не можемо не згадати, що не всі були згодні з світоглядом теорії склянки води і 

опозицією цьому стали поети Срібного століття Сергій Єсенін і Володимир Маяковський. 

Вони вважали, що любов - це не просто інстинктивні сексуальні потреби, а це і переживання, 

і взаємопіклування, а найголовніше - взаємодовіра. Сергій Єсенін і Володимир 

Маяковський - два великих майстри слова свого часу. Вони якнайкраще змогли описати в своїх 

віршах усю велич, красу, всі тонкощі такого почуття, як любов. «Лист до жінки» і «Лілічка» 

вже сотню років є літературними пам'ятниками, присвяченими улюбленим жінкам 

поетів - Зінаїді Райх і Лілії Брик. «Лист до жінки» був написаний С. Єсеніним вже після 

розлучення з З. Райх. На початку твору ліричний герой описує сцену розставання з коханою: 

«Вы говорили: 

Нам пора расстаться,  

Что вас измучила 

Моя шальная жизнь…» 

 Подальша фраза «Любимая! Меня вы не любили…» винила не випадково, а тому що 

любов є для поета синонімом довіри, якого не було між подружжям. У цих словах немає 

докору, є тільки відтінок гіркоти, розчарування.  

Нарешті настав і час любові ХХІ століття. Сьогодні вже багато людей забуло, що таке 

любов, тому що відчужується від усього, що викликає будь-які почуття. У сучасному 

суспільстві любов стала немов товар, вона триває лише до того моменту, поки вона вигідна 

обом, вигода пропадає - любов відповідно теж. Люди бояться відчувати, бо почуття в 

кінцевому підсумку може принести багато болю і зруйнувати життя. Без справжнього кохання 

людина думає лише про себе, бо більше немає про кого. Сучасна людина не бачить сенсу 

пов'язувати своє життя з іншою людиною, якщо вона не ідеальна. Навіщо ризикувати, якщо 

може нічого не вийти? Так людина і залишається одна. Люди перестали вміти любити просто 

так. Тому і в сучасному світі любов загубила ціну, і кохати можуть дуже мало людей.  

Висновки: Отже, у цій статті ми розглянули ідеали любові у різні часи існування 

людства. У кожному історичному проміжку часу любили по-різному, були різні взірці цього 

почуття, але все одно любов нікуди не зникала, і сьогодні вона існує, але, на нашу думку, 
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сучасній людині необхідно набагато більше духовного чуття для того, щоб побачити любов, і 

для того, щоб гідно на неї відповісти. 
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Главная задача человечества – понять, что происходит в сегодняшнем мире и каковы 

будут последствия. В книгах Ю.Н. Харари прослеживается множество проблем – от феномена 

Трампа до возвращения религии, катаклизмы в парламентах и на саммитах, в умах людей. 

Личное неотделимо от политического, а учитывая технологии воздействия на массовое 

сознание, это может привести к непредсказуемым и страшным последствиям. Мир становится 

все более глобальным, растет его влияние на отдельных людей и общества в целом, на 

поведение и мораль, ведь основное экономическое достояние современности – это массив 

знаний, а не обогащение. Обогащение может использовать террористические организации.  

Остановимся подробнее на книге Ю.Н. Харари «21 урок для XXI века». Первая часть 

книги рассказывает о вызове со стороны технологий. Эта часть начинается с просмотра 

политических и технологических процессов, их влияния на человечество, на глобальный мир 

и его характер. Автор привлекает внимание к основным силам, которые формируют общество 

во всем мире. Фактически это диалог с общественностью. Если первые разделы 

сосредоточены на темы технологий, другие – политики, то третьи - на вопросах религии и 

искусства. Однако общий вопрос неизменен – что произойдет в мире сегодня и какой 

глобальный смысл кроется в этих событиях. Хотя книга нацелена на глобальную перспективу, 

однако автор подчеркивает связь между великими революциями нашей эпохи и внутренней 

жизнью индивидуума. Терроризм – глобальная политическая проблема, вызванная кризисом 

либеральной демократии. И этот глобальный мир давит на наше индивидуальное поведение и 

мораль. Это глобальное измерение нашей жизни, что сейчас важнее, чем будь-какое открытие, 

наши религиозные и пошляческие, наши расовые и гендерные привилегии. Идеологическая 

борьба между фашизмом, коммунизмом и либерализмом привели к краху фашизма и 

коммунизма, однако и либерализм пришел в опалу. Либерализм теряет доверие в 

информационных и биотехнологических технологиях, объединение их может вытеснить 

миллиарды людей с рынка труда и подорвать их свободу и равенство, могут привести к 

созданию цифровых диктатур, сосредоточив власть в руках небольшой элиты, тогда как 

абсолютное большинство людей страдает не от эксплуатации, а от невостребованности. 

Конечно, технологии дают прекрасные обещания предотвратить угрозы и обеспечить 

безопасность, однако и звучат тревожно, так как открывают путь, что все можно и это доведет 

до бед. 

Во второй части книги звучит вопрос: Смогут ли инженеры Facebook использовать 

искусственный интеллект, чтобы защитить человеческую свободу и равенство?! Не приведет 

ли это к созданию могучих государств – наций, что мы уже сейчас наблюдаем частично. 

Возможно, нужно черпать надежду и мудрость в возрождении древних религиозных 

традициях.  

В третьей части автор предлагает человечеству воспользоваться технологиями, чтобы 

избавиться от угроз терроризма и глобальной войны, уйдя от ненависти и конфликтов, взяв 
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под контроль наши страхи и рассудительней отнестись к своим взглядам, которые приводят к 

подобным конфликтам.  

Четвертая часть – это понятие «пост-правда», как мы понимаем глобальное развитие и 

можем ли отличить зло от справедливости. И можем ли мы принести новый смысл миру, 

который сам и создали. И есть ли четкая черта между реальностью и фантазией? В этой части 

автор как бы окидывает взглядом жизнь и эпоху, где мы оказались от старых понятий, а новые 

еще не вошли полностью. Кто мы и что знаем о науке и Боге, политики и религии? В чем 

смысл жизни? Книги призывает об этом задуматься. Ведь философия, религия, наука выходят 

за пределы времени. Люди спорят о смысле жизни тысячи лет. Мы не можем продолжать эти 

споры, возражения бесконечно. Экологический кризис, что усиливается гонкой вооружения, 

массовая угроза уничтожения и развитие разрушительных технологий не оставляют времени. 

Конечно, искусственный интеллект и биотехнологии предлагают человечеству силу, чтобы 

реформировать и перепроектировать жизнь. Находя в этом смысл жизни. Философы – более 

выдержанные люди от инженеров, предлагают все продумать, что такое жизнь и основываться 

ли нам на искусственном интеллекте. Понятно, что есть мало шансов, что настанут мир и 

глобальная гармония, если все восемь миллиардов начнут регулярно медитировать, следить за 

правдой. Люди завоевали мир благодаря нашим способностям и веры, страданиями и 

реальности. И если мы хотим знать правду о космосе, о смысле жизни и собственную 

идентичность начни с себя, и наблюдениями за страданиями, и исследованиями и чем они 

являются. Это поможет нам узнать кто мы и что мы знаем. 

С развитием технологии кое-что изменилось. Во-первых, кремниевые ножи 

превратились постепенно в ядерные ракеты, и угроза дестабилизации общества значительно 

возросла. Во-вторых – по мере того как наскальная живопись превращалась в телевизионные 

передачи, обманывать людей становилось все проще. В ближайшем будущем алгоритмы 

могут довести этот процесс до логического завершения, и люди практически лишатся 

возможности наблюдать собственную реальность. Кто мы и что должны о себе знать за нас 

будут решать алгоритмы. У нас еще есть несколько лет или десятилетий. Это наш шанс. 

Приложить достаточно усилий, мы сможем понять, кто мы. Но если мы не хотим упустить 

этот шанс, лучше начать прямо сейчас. 
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Анотація: В роботі розглянута етична категорія – добро. Порушена проблема 

трактування даного поняття різними філософськими школами та їхніми 

представниками. Простежено еволюцію поняття «добро» в ході історії людства. 

Ключові слова: категорія; трансформація; трактування; гуманізм; мораль. 

 

Вступна частина. Добро і зло є центральними категоріями етики, вічними та 

незмінними, такими, що взаємодоповнюють одна одну. Хоча в теорії одне поняття від іншого 

відривати не можна, все ж таки зосередимося на понятті «добро» у широкому сенсі цього 

слова, на тому, як дане поняття трактується у працях відомих філософів та письменників, 

розуміється ними, а особливо – на трансформації категорії добра протягом багатьох років у 

різних філософських течіях. 

У ході роботи було досліджено погляди та роботи наступних вчених та філософів: Ж.-

Ж.Руссо, Дж.Мілль, К.Маркс, М.О.Бердяев, Ф.М.Достоєвський, М.О.Лоський. 

Основна частина. Вважається, що добро – це благо, яке надає нам уявлення про 

позитивне значення будь-чого, те, що суспільство вважає моральним, гідним наслідування. 

Воно є найбільш загальним поняттям моралі, яке здатне об’єднати у собі всі позитивні риси, 

норми, вимоги, здатне виступати як ідеал. Тому для нас добро майже завжди тотожне таким 

поняттям, як «щастя», «задоволення», «користь», «правильність» тощо. Варто зазначити, що 

добро є поняттям багатозначним, бо напряму має зв’язок з моральністю, яка, в свою чергу, 

пронизує всі сфери людського життя. Тому кожен філософ, письменник, науковий діяч чи 

окрема етична школа мали за честь дати йому своє трактування. 

Найширше в добу Античності доброчесність описував Аристотель. Він вважав, що будь-

яка чеснота (і добро також) має свої межі. Ці межі буди від однієї частини пороку до іншої. 

Розглядаючи надбання філософа, варто зважати на те, що жив він до нашої ери, а отже закони 

гуманізму підкріплені життям суспільства того часу. Справжня етика, на думку Аристотеля, 

не зводиться лише до одного добра. Людина не може бути ідеальною у всіх своїх вчинках, але 

варто направляти свою розумову діяльність лише до доброго. Цього і прагнув давньогрецький 

філософ. 

У філософії доби Середньовіччя була поставлена важлива дилема: якщо Бог – творець 

всього і Він добрий, то звідки з’явилось зло? Оскільки постала необхідність відповісти на дане 

питання, виникла особлива область християнської філософії – теодицея. Одним з тих, хто 

займався захистом Бога і популяризацією гуманістичних ідей, був Фома Аквінський. Згідно 

думки філософа, зло не є позитивним явищем і не здатне існувати саме по собі. Зло – це лише 

спотворення добра. У світобаченні Фоми будь-яка річь пізнається через іншу. Під добром 
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філософ розумів те, чого прагнуть і бажають усі. Все, що ми так чи інакше хочемо мати, будь-

яка річ, яку ми бажаємо, має властивість досконалості. Це і є добро. 

В добу Відродження найяскравіше проблему трактування і відчуття добра і зла описав 

Данте Аліг’єрі у своїй «Божественній комедії». Уявно подорожуючи по колам Пекла, що 

описані в книзі, ми починаємо розуміти трактування двох етичних протилежностей автором. 

Гуманізм Данте сповнений вірою в сили людини. Індивід має розуміти, що лише він відповідає 

за своє благо, тому варто працювати над своїми якостями постійно. Звичайно, концепція Данте 

містить свої наявні ідеї, оскільки нами усіма керують пороки, але його основна ідея полягає в 

тому, що все людське має бути підпорядковане розуму, а розум має випромінювати добро і 

позитивні наміри. 

Надто радикальною, проте достатньо цікавою є позиція філософів Просвітництва щодо 

категорії добра. На думку Ж.-Ж.Руссо, людина одразу народжується доброю, в ній закладена 

моральність і гуманістичні ідеали. Проте з часом, а особливо це стосується розвитку 

капіталістичних відносин, суспільство втрачає цю можливість, стає агресивним, злим. 

«Цивілізація розбещує людей, на благородство здатні лише дикуни» писав Ж.-Ж.Руссо у своїх 

роботах «Міркування про походження і підстави нерівності між людьми» та «Суспільний 

договір». Не просто так було зазначено, що Просвітництво достатньо радикальна епоха у своїх 

думках. Так, сучасники Ж.-Ж.Руссо зрозуміли його вчення як своєрідний заклик повертатися 

в докультурне життя. Одним з таких був Вольтер. Маючи радикальні погляди та думки для 

епохи Просвітництва, Вольтер був переконаний, що людина добра коли в неї присутнє почуття 

порядності. Порядність, за його словами, - це протиотрута від всіх отрут світу. 

У багатьох філософських течіях поняття «добро» є тотожним поняттю «благо». Якщо 

звернутись до теорії гедонізму, то так зване «благо» - це «задоволення». Щоб повністю 

осягнути категорію добра в картині світу гедоністів, необхідно ввести поняття перцептивності, 

яке означає чуттєве сприйняття зовнішнього світу. У розквіт філософії гедонізму одним з 

маркерів людської перцептивності стало задоволення [1]. Гедоністи напряму пов’язували 

добро з тим, що здатне принести задоволення: «добро є те, що приємно». Однак, англійський 

філософ Джеремі Бентам вважав, що підтвердження правоти гедоністів не доведено. На 

противагу ним, діяч спирається на теорію інтуїтивного розуміння. По своїй суті гедонізм та 

інтуїтивізм мають схожі риси, навіть здатні доповнювати один одного. Щоб довести свою тезу, 

гедоністи спираються на інтуїтивне розуміння, однак це не є повністю вірним, що і доводить 

Дж. Бентам. Так, інтуїція справді здатна підказати, що задоволення є чимось приємним, проте 

не єдине задоволення можна вважати благом, а отже і добром. У своїй основній праці 

«Введення в основи моральності та законодавства» Дж. Бентам підкреслював, що людина, 

маючи розум, повинна зі всього задоволення, що має, відкинути те задоволення, яке так чи 

інакше здатне принести страждання і горе. Те, що має залишитись, і буде добром і 

задоволенням для суспільства, і буде здатне принести користь [2].  

Дж. Бентам був представником такої філософської течії, як утилітаризм (від лат. – 

«корисність»). До неї також був приналежним відомий філософ та економіст Дж. Мілль. 

Філософи вважали, що добром є все те, що принесло користь найбільшій кількості людей. В 

даному вченні простежується економічні погляди вчених: для них добро тотожне щастю, 

щастя тотожне користі, а кількість і якість щасливих людей складає принцип корисності. 

Однак в теорії утилітаризму легко простежити парадокс відносин «щастя - корисність». Щоб 

досягти всеобіймаючої корисності для суспільства, держава здатна йти на жорстокі та 
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аморальні дії. Останні аж ніяк не можна вважати добром. До того ж, добро - це не засіб для 

досягнення конкретної мети, етична категорія має виступати як мета існування суспільства. 

На межі століть набувають популярності погляди Ф.Ніцше щодо моралі. У своїй праці 

«По іншу сторону добра та зла» філософ засуджує мораль європейського суспільства в кінці 

ХІХ ст. Люди не мають відчуття благородства або чесності. Все, що спонукає їх діяти, - це 

звичайний страх, страх порушити правила чи норми поведінки, які були закладені ще у 

благородних родинах з вищого суспільства. Тому мораль тих років змушувала людей 

«відключати» почуття, розум, а діяти лише за встановленими аристократичними догмами. 

Саме тому ХХ ст. стало таким трагічним – були порушенні правила, з’явилися нові вчення, 

змінилася мораль. 

Не можна оминути вчення Карла Маркса, яке вплинуло на всі сфери життя – від 

економіки до філософії. Мораль в марксистській теорії - це в основному норми моралі 

класового суспільства. Для К.Маркса гуманістичні ідеали виникали у процесі суспільного 

розвитку групи людей, в ході економічних відносин. У марксистській традицій добро стало 

лише інструментом для досягнення мети, необхідної для блага суспільства. К.Маркс достатньо 

суперечливо ставився до ідеалістичної теорії добра. Він був впевнений, що суспільство здатне 

сформувати добро та гуманістичні ідеали лише в ході практичної діяльності, в ході праці. 

Ф.Енгельс, в свою чергу, писав: «Уявлення про добро і зло так сильно змінювались від народу 

до народу, від століття до століття, що часто прямо суперечили одне одному» [3]. 

Одним з тих, хто досліджував моральні постулати марксизму, був Л.Троцький. 

Революціонер зосередився на питанні, як в історичних умовах виникають такі протилежності 

добру, як вбивство, брехня. Л.Троцький вивів те, що марксистська мораль, тобто мораль 

пролетаріату, має революційний характер – знищення влади людини над людиною. Це була 

лише теорія, на практиці Жовтнева революція довела те, що суспільство не здатне бути 

самокерованою одиницею. Хоча для насадження власних інтересів радянські лідери 

використовували утопічне добро мас. 

Катастрофічні події, які відбувалися у ХХ ст., вплинули на широке коло російських 

мислителів, особливо на лоні розуміння категорії добра. Довелося знищити постулат епохи 

Просвітництва про те, що людина добра по своїй природі. Все те, що мало місце у ХХ ст., 

довело протилежне. Проблема трактування добра і зла лягла в основу філософської діяльності 

російського філософа М.О.Бердяева, до якої він звертався у таких роботах як «Дух та 

реальність», «Сенс творчості», «Сенс історії» и т.д. Філософ зробив те, що до нього не робив 

ні один філософ світу – від поставив під сумнів абсолют добра як такого. Російський митець 

вивів для себе нову форму етики – парадоксальну етику, відповідно до якої добро виступає як 

«неодмінне визначення зла». Починаючи з даного формулювання, у картині світу Бердяева 

абсолют добра піддається нищівній критиці [4]. 

Для розуміння складності етичної категорії добра та її трансформації варто поглибитись 

у творчість Ф.М.Достоєвського, адже проблема трактування добра у письменника висвітлена 

по-особливому. Якщо майже всі письменники у своїх творах розбирали проблему добра і зла, 

то Достоєвський приділив увагу протистоянню добра та уявного добра («Брати Карамазови», 

«Біси», «Злочин і кара») [5]. 

Поняття швидкоплинності та різноманітності стосуються не тільки розвитку науки і 

технологій, але і розвитку моральної свідомості суспільства та етики. З поступовими змінами 

поняття «добро» набуває іншого визначення. Це вже не те абстрактне добро, яке здатне 
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увібрати у себе всі риси наявних позитивних чеснот. Трансформація у ході розвитку людства 

призводить до зміни добра – тепер воно знаменує вищі цінності, ідеали. У процесі постійних 

змін воно здобуває цілісний зміст: рівність, гуманність, духовне піднесення, моральна 

досконалість, єдність тощо. Моральне вдосконалення людини було покладено у вчення 

Н.О.Лоського. Поклавши проблему цінностей в основу своїх думок, філософ створив нову 

етику – етику абсолюту. Вона досліджує кінцеву мету життя людини, а це і виступає як 

цінність. Робота Н.О.Лоського була сконцентрована на тому, аби визначити, що є основною 

моральною цінністю для людства. Не можна виділити лише одну етичну категорію – добро, 

чесність або почуття обов’язку. Для Н.О.Лоського однозначним абсолютом моральності 

виступає Царство Боже, а головною цінністю людства – Бог. Отже, вчений не насаджує нам 

релігійні вірування, він лише підкреслює те, що ми не можемо притримуватись однієї 

моральної цінності. Все має бути зосереджено у вигляді системи. Такою системою є абсолют 

Бога. До того ж, Н.О.Лоський у своїй праці «Умови абсолютного добра» наголошує на тому, 

що жити без вищих цінностей та ідеалів неможливо, бо тоді суспільство стає ареною для 

егоїзму та морального хаосу [6]. 

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що поняття «добро» формувалося в процесі 

постійного розвитку людства, розумової діяльності людей, їхньої взаємодії у суспільстві. Воно 

зародилося на початку людської історії, відколи з’явилося шанобливе ставлення до 

ближнього, старшого, до самого життя. З тих самих давних часів існує проблема правильного 

трактування поняття добра. І в цьому лежить парадокс – єдино правильного визначення не 

існує, і трансформація добра у ході розвитку нашої історії це постійно доводить.  
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Annotation: The article is about the ethical category - good. The problem, which is raised in this work, consists 

definitions of interpretation of this concept by different philosophical schools and their representatives. The 

article deals with the problem of evolution of the concept of "good" in the course of human history. 

Keywords: category; transformation; treatment; humanism; morality. 
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Трансформация категории добра в этике 

Аннотация: В работе рассмотрена этическая категория - добро. Затронута проблема трактовки 

данного понятия различными философскими школами и их представителями. Прослежена эволюция 

понятия «добро» в ходе истории человечества. 

Ключевые слова: категория; трансформация; трактовка; гуманизм; мораль. 
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Анотація. Мабуть, усі колись мали сумніви в реальності цього світу, замислювалися, 

що минулого і майбутнього не існує, та й взагалі нікого, крім себе, немає. Раптом все 

навколишнє – це всього лише гра нашої свідомості?  

Ключові слова: соліпсизм; реальність; проекція; ідея; буття; матерія. 

 

Вступна частина: Саме слово "соліпсизм" походить від злиття двох латинських слів - 

solus ("єдиний") та ipse ("сам"). Соліпсизм визначається як філософська позиція, в якій власна 

індивідуальна свідомість визнається єдиною і безсумнівною реальністю. Простіше кажучи, 

існуєш тільки ти, а світ навколо тебе – це лише проекція твого розуму. Ідею соліпсизму і сам 

термін відносять до Д. Берклі. 
Основна частина: Дуже просто зрозуміти логічну основу соліпсизму, якщо згадати 

слова З. Фрейда про те, що свідомість дозволяє нам розуміти лише настрої та стани власного 

розуму та будь-яке наше судження про почуття, або поведінку інших людей ґрунтуються на 

аналогіях, які ми самі й проводимо, оскільки інших надійних джерел у нас немає. Саме від 

цього і відштовхується соліпсизм. 

Щодо ставлення соліпсиста до минулого – його просто не існує. Будь-які картинки, або 

факти, які подає нам наша свідомість, як пам'ять про щось, можуть бути просто грою уяви, яка 

склала події, які, можливо, ніколи й не відбувались. Так виникає і з майбутнім, оскільки немає 

причин вважати, що воно дійсно колись настане. 

Взагалі, у різних інтерпретаціях соліпсизм передбачає: 

- сумнів в реальності та достовірності всього сущого;   

- заперечення реальності всього, крім власної свідомості; 

- заперечення духовності всього, крім власної свідомості. 

Також соліпсизм можна поділити на чотири види. Перший вид соліпсизму – це 

метафізичний соліпсизм. Це свого роду суб’єктивний ідеалізм, заснований на тому, що немає 

ніякої реальності, крім реальності власних ментальних станів, тобто, індивідуальна свідомість 

являє собою всю реальність, а зовнішній світ не має самостійного існування.  
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Наступним видом є гносеологічний соліпсизм. Він є різновидом ідеалізму та полягає в 

тому, що існування свідомості інших та зовнішнього світу у цілому розглядається як 

невирішене питання, хоча вірогідність їх існування не виключається. 

Третій вид – методологічний соліпсизм. Цей вид являється агностичним варіантом 

соліпсизму та стверджує, що будь-який умовивід може бути помилковим. 

Останнім видом є етичний соліпсизм. Він відносний до етики егоїзму. Але, у цих 

суміжних поняттях є різниця. В той час як етичний егоїст вважає, що інші повинні 

дотримуватися соціального порядку, до поки це в його інтересах, а етичний соліпсист – має 

переконання, що ні одне моральне судження не має значення, крім його індивідуального 

морального судження.  

Звичайно, соліпсизм часто піддавався та піддається досі критиці. Наприклад, зі сторони 

відомих філософів – «соліпсизм може мати успіх тільки в божевільні» (А. Шопенгауер), або 

«соліпсизм – це безумство» (М. Гарднер). Однак, достатнього обґрунтування, яке дозволяло б 

однозначно стверджувати існування об’єктивної реальності не було. Є декілька філософів, які 

не відкидають точку зору соліпсизму і стверджують, що вони не можуть знати, існує зовнішній 

світ чи ні. Серед них є філософи, які вірять у метафізичний соліпсизм, стверджуючи, що «Я» 

– єдина справжня і незалежна реальність. Взагалі, соліпсизм вперше був відзначений у 

грецького софіста-досократика Горгія:  

1. Нічого не існує; 

2. Навіть якщо щось існує, то його не пізнати.  

3. Навіть якщо його можливо пізнати, то неможливо пояснити іншому.  

Соліпсизм у гносеологічному розумінні висували багато філософів, починаючи з 

Августина і Декарта, обидва з яких розглядали аргумент «Я думаю, тому я існую». У будь-

якому випадку, це припущення полягаю в тому, що існувати повинен «я», а існування чого-

небудь ще є сумнівним.  

По Берклі, немає такого буття як фізичний світ, або матерія, в розумінні незалежно 

існуючого об’єкту. Скоріше, усе те, що ми зазвичай називаємо фізичними об’єктами, 

насправді являється сукупністю ідей в свідомості. Чуттєві сприйняття предметів і є саме тими 

об’єктами, явищами, які являються відчуттями або сприйняттям мислячої істоти. Найбільш 

відомий вислів Берклі – «існувати – значить бути сприйнятим». Згідно з цим висловом, усі 

речі, що оточують нас – це ніщо інше, як наші ідеї. Простіше кажучи, Берклі стверджував, що 

ми ніколи не сприймаємо нічого званого «матерією», а тільки ідеї. 

Висновки: Оскільки неможливо довести помилковість тверджень соліпсизму, більшість 

людей відкидає їх лише тому що вони вважають, що вони є помилковими. Однак, вчені досі 

не можуть навести вагомих причин повного заперечення ідей соліпсизму. Адже цікаво, що, 

наприклад, люди, які живуть в ізоляції в ході тривалого періоду часу, частіше перебувають під 

сумнівами реальності зовнішнього світу і часто починають страждати від синдрому 

соліпсизму. Рано чи пізно вони починають вірити в те, що світ є ніщо інше, як плід їх уяви. І 

те, що з’ясувати це неможливо і робить ідею соліпсизму актуальною, навіть на сьогоднішній 

день.  
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The philosophy of solipsism 

Text of the annotation. Apparently, everyone once had doubts about the reality of this world, thought that 

there is no past and future, and no one at all except themselves. Suddenly everything around is just a game of 

our consciousness? 

Keywords: solipsism; reality; projection; idea; existence; matter. 

 

Щербина Анастасия Валерьевна 

Философия солипсизма 

Текст аннотации. Наверное, все когда-то  сомневались в реальности этого мира, задумывались, что 

прошлого и будущего не существует, да и вообще никого, кроме себя, нет. Вдруг все окружающее - 

это всего лишь игра нашего сознания? 

Ключевые слова: солипсизм; реальность; проекция; идея; бытие; материя. 
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Анотація. У даній статті розглянуто філософське поняття «щастя», його 

визначення, та  розуміння у різні епохи людства. Евдемонізм постає як сенс життя у 

філософії. З’ясовано становлення та розвиток категорії щастя від давнини до 

сьогодення.  

Ключові слова: щастя,евдемонізм, філософія,сенс життя ,доля,стан,мораль. 

 

Вступна частина: Оскільки уявлення про щастя і нещастя є специфічною особливістю 

світогляду людини, то їхнє дослідження може здійснюватися науковими дисциплінами, що 

розвиваються в рамках антропоцентричної парадигми: філософії, психології, соціології. 

Уявлення про щастя утворюють найдавніший елемент світогляду, є узагальненим розумінням 

світу і людини, виступають в якості оціночних суджень про життя, критеріїв вибору способу 

життя. У чому полягає щасливе життя, як його досягти і що необхідно людині, щоб 

протистояти неминучим в житті нещастям - вічна проблема філософських роздумів і дискусій. 

Ідея щастя є не тільки однією з найстаріших в історії етики, але також однією з найбільш 

плідних етичних і соціальних ідей. Сприятлива доля, везіння - одне з перших понять, близьких 

до щастя. У Стародавній Греції воно найчастіше мало назву «добра доля», в релігійних творах 

і міфах вживалося по назвою «евдемонія», що дослівно означало долю людини, що 

знаходиться під захистом добрих богів, тобто вдалу долю. Згодом в працях Аристотеля це 

слово стало позначати володіння вищими благами. Отже, як з давнини до сьогодення бачили 

та розуміли щастя ? [2]. 

Основна частина: Евдемонізм - одна з основних концепцій сенсу життя у філософії, 

згідно з якою сенс людського життя полягає в прагненні до досягнення щастя. Прагнення до 
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нього розуміється прихильниками як справжнє призначення людини. Представниками цього 

напряму є такі відомі філософи, як Епікур, Аристотель, Дідро, Вольтер, Фейєрбах, Гассенді, 

Ламетрі та інші. Ще поняття «евдемонізм» дуже тісно перегукується з іншою етичною 

концепцією - гедонізмом, згідно якої життя є насолодою, але, на відміну від гедонізму, щастя 

в евдемонізмі не пов'язане з великими чуттєвими насолодами, щастя є помірність в 

тілесних задоволеннях. 

В Античній Греції Демокріт, Епікур і Аристотель в своїх філософських теоріях виходили 

з концепції прагнення до щастя, але розуміли його по-своєму. Епікур і Демокріт вважали, що 

найвищими задоволеннями є духовні, щасливий той, хто досяг атараксії. Аристотель вважав, 

що щастя - це життя відповідно до чеснот, причому вища інтелектуальна 

чеснота - мудрість - показує, що щастя полягає в споглядальному блаженстві. Елементи 

евдемонізму можна знайти у багатьох, зовсім різних уявленнях про теорію щастя. Основний 

сенс трактату Людвіга Фейєрбаха «Евдемонізм» полягає у тому, що в основі всіх без винятку 

вчинків і дій людини (і взагалі всього живого) лежить одне бажання - прагнення до щастя 

(евдемонізм), який визнається рушійною силою суспільного розвитку. Дане оняття 

проявляється навіть у примітивних інстинктах, наприклад, самозбереження, тобто любові до 

життя, а це і є прагнення до щастя, через яке пояснюються навіть сутність будь-якої релігії і 

найважливіші проблеми психології. Евдемонізм базується на розумному егоїзмі і у той же час 

на прагненнях соціуму, адже сама природа встановила, що щастя поодинці неможливо. 

Евдемонізм знаходить своє відображення і в літературних творах різних епох, різних культур 

і в різних контекстах. Так, наприклад, заклик до земних радощів звучить в «Декамероні» 

Джованні Боккаччо, представника італійського Ренесансу, де десять чоловік намагаються 

відгородитися від оточуючих їх лих і побудувати власний рай, власне щастя, нехай і ілюзорне. 

Елементи евдемонізму є і, напевно, в будь-якому творі в жанрі романтизму, де у головного 

героя спочатку мета - прагнення до щастя, подолання будь-яких перешкод на шляху до нього, 

такий усім відомий Лермонтовський «Мцирі». 

Демокріт був одним з перших, хто помістив поняття щастя в центр своїх міркувань. Він 

стверджував, що щасливе життя залежить не тільки від вдалої долі, але, навіть більшою мірою, 

від внутрішнього стану людини. Щасливе життя - це таке життя, яке відчувається позитивно, 

за якого людина задоволена. Головне в ньому не те, що людина має, а те, що вона відчуває при 

цьому. Внутрішні умови означають для щастя більше, ніж зовнішнє везіння, отримання 

задоволення: «Не досконалість тіла і не багатство дають щастя, а рівний характер і багатство 

уяви» [1]. Якщо основною мірою щастя у Демокріта було внутрішня задоволеність життям, то 

для Сократа, Платона і їх послідовників необхідною умовою щасливого життя було володіння 

вищими благами, а самозадоволення було їхнім наслідком.  

Основоположник етики як науки Аристотель систематизував поняття щастя в таких 

творах, як «Нікомахова етика» та «Велика етика». В основу феліцітарного блага філософ кладе 

принцип діяльності: джерелом щастя для нього є «діяльність душі в повноті чесноти», що 

приносить людині насолоду й моральне задоволення; оскільки вище благо - це щастя, і 

воно - мета, а досконала мета - в діяльності, то, живучи діяльнісно та цнотливо, людина може 

бути щасливою і мати вище благо. Антисфен, основоположник кінічної школи, вважав ключем 

до щастя поняття чесноти. Бажання і воля у Антисфена (Аристотель додав до них виховання і 

освіту) були необхідною умовою чесноти. Таким чином, поняття евдемонії охоплює свідому, 

моральну, соціально-значиму життєдіяльність індивіда і належить усім, хто в тій чи іншій мірі 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

90 

схильний до споглядальної, теоретичної та суспільно-політичної діяльності. Аристотель, який 

визначив поняття евдемонії, доповнив її поняттям блаженства. На думку філософа, людина, 

яку переслідує зла доля і відбирає у неї зовнішні блага, не може пізнати повного щастя, 

блаженства.  

За місцезнаходженням джерела щастя поза або всередині його суб'єкта 

протиставляються евдемонічні теорії, що визнають щастя вищим благом, а прагнення до 

нього - основою моралі, і деонтологічні теорії, що ставлять слідування обов'язку на перше 

місце серед етичних цінностей і визнають щастя похідним феноменом від феномену чесноти. 

У першому випадку джерело щастя може бути як внутрішнім, так і зовнішнім: вище благо 

може бути моральним або натуралістичним, що належить природі речей. У другому випадку 

джерело щастя завжди внутрішнє - бажання діяти відповідно до норм чесноти і слідувати 

обов’язку в своїх вчинках [1] [3]. Так ,Імануіл Кант пов'язує вище благо не з щастям, а з 

моральним законом і релігією: «Моральний закон через поняття вищого блага як об'єкта і 

кінцевої мети чистого практичного розуму веде до релігії». Моральний закон визначає вище 

благо, здійснення якого можливе тільки при відповідності волі людини волі творця світу. Саме 

моральний закон захищає «безмежне бажання щастя і визначає підставу волі, яка призначена 

до сприяння вищому благу. Ось чому мораль є вченням не про те, як ми повинні зробити себе 

щасливими, а про те, як ми повинні стати гідними щастя» [4]. 

З розвитком християнства уявлення про щастя зближуються з поняттям блаженства. Як 

зазначає Владислав Татаркевич, щасливі в грецьких текстах Євангелія іменувалися 

блаженними. Пізніше в латинських текстах головним поняттям виступає «felicitas», яке 

означає блаженство[1]. Згідно з християнським вченням, стану блаженства можливо досягти і 

на землі. Людина може бути щасливою, якщо діє за законом Божим. Християнське поняття 

щастя застосовувалося і в схоластичній філософії. Як і давньогрецькі філософи, схоласти 

стверджували, що задоволення не складає щастя, а є його наслідком. Джерелом щастя 

схоласти вважали релігійне добро. Як і давні греки, вони вважали, що розумне і добродійне 

життя в поєднанні з вірою в Бога, Його допомогою і любов'ю може дати людині щастя. Можна 

сказати, що любов Бога і віра в Нього були тим специфічним мотивом, введеним в поняття 

щастя християнською філософією. Згідно з християнським вченням, людина мала можливість 

досягти щастя тільки в загробному житті, а в житті земному має бути тільки смиренність і 

покаяння. Було в християнстві і поняття Абсолютного блага, яке полягало в можливості 

досягнення загального щастя для людей, але в суспільстві це поняття все одно сприймалося 

тільки як індивідуальне досягнення кожною людиною щастя в потойбічному світі. 

У Новий час стався переворот в розумінні щастя. В черговий раз люди переглядають свої 

погляди, відмовляючись від старого і проголошуючи нове. Якщо в Середні віки розуміння 

щастя було невіддільне від Бога, Його обдарування, то в Новий час цьому поняттю 

присвоюється такий атрибут, як суб'єктність. Якщо для Середньовіччя характерно досягнення 

щастя через володіння вищими благами, то в Новий час щасливим себе визначає сама людина, 

виходячи зі свого відчуття. Тепер людина вважається щасливою, якщо вона задоволена своїм 

життям, отримує від нього задоволення, незалежно від того, чи володіє вона якимись благами. 

Нове розуміння так вкоренилося в умах людей, що здавалося дивним, що раніше було якесь 

інше визначення щастя.  

Отже, в ході історичного розвитку філософського осмислення категорії щастя 

сформувалося 4 головні ідеї про розрізнення щастя і задоволення:  
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1. Цілісність щастя. На відміну від задоволень, щастя символізує цілісність і гармонію. 

Якщо задоволення окремі один від одного, то щастя цілісне і повне. Воно визначається в 

контексті задоволеності життям в цілому.  

2. Тривалість щастя. Згідно з другою ідеєю, щастя від задоволення відрізняється 

тривалістю. Якщо задоволення короткострокові і ефемерні, то щастя є тривалим 

задоволенням. Такий поділ проводився вже Аристотелем у Стародавній Греції та Г. Лейбніцем 

на початку Нового часу.  

3. Якість щастя. Третя ідея визначає щастя за критерієм якості задоволеності. На 

відміну від задоволення, яке є досить поверхневим, щастя викликає більш повні і глибокі 

почуття. Радість якісно відрізняється від задоволення,а щастя від радості. Даного підходу 

дотримувалися М. Шелер і У. Мак-Дугалл.  

4. Щастя як об'єкт позитивної оцінки. Згідно четвертої ідеї, щасливим є не тільки той, 

хто вміє радіти життю, але той, хто радіє не без підстав. Щастя визначалося як об'єкт 

позитивної оцінки, схвалення. На відміну від задоволення, щастя не може виникнути з 

нізвідки, воно завжди має позитивні підстави і визначеність [5]. 

У марксистському вченні питання про щастя є одним з питань морального життя 

людини. Щастя - масштабна, але не єдина мета існування. Як стверджує марксистська етика, 

реальне значення категорії «щастя» не в тому, щоб дати відповідь на питання про засоби його 

досягнення, а в тому, «щоб виступати регулятивно ідеєю моральної свідомості, що допомагає 

людині в процесі пошуку ціннісних орієнтирів і моральних маяків свого життя». На відміну 

від евдемонізму, в етиці марксизму мораль не ототожнюється зі щастям. У ній проявляється 

природа не окремої людини, а особливості її відносин з іншими людьми, з суспільством в 

цілому. Щаслива людина може бути доброчесною. В цьому проявляється подібність 

евдемонізму та етики марксизму. Різниця їх в тому, що в марксизмі чеснота не є причиною 

щастя: «Зробити так, щоб доброчесний не міг не бути щасливим - ось в чому питання. І його 

рішення залежить від устрою суспільства, від соціальних умов і суспільної моралі, а не від 

якостей окремої людини». 

Неоднозначність ставлення до щастя в сучасному світі корениться в різноманітті точок 

зору, ціннісних та поведінкових установок людей. Для людини, орієнтованої на гедоністичні 

цінності, тобто на цінності власного задоволення, складно уявити собі щастя без задоволення 

матеріальних потреб. Проте багато з цих потреб є помилковими, нав'язаними нам суспільством 

споживання. З шаленим ритмом життя сучасного мегаполіса людина просто не встигає бути 

щасливою, оскільки її хвилини, години, дні і роки проходять в нескінченній гонитві за 

матеріальними сурогатами щастя. Для того щоб знайти щастя, необхідно створити надійну і 

сильну життєву основу. Це - духовні цінності, які дозволяють людині піднятися над 

матеріальним світом і усвідомити, що не в грошах або володінні престижними речами полягає 

справжнє людське щастя. 

Висновки: Отже, в ході історичного розвитку філософської думки щастя розумілося і як 

сприятлива доля, і як блаженство, і як задоволення життям, і як володіння вищими благами, і 

навіть як наслідок благочесного життя, сповненого моральним обов’язком.  

Що таке щастя сьогодні? Напевно, немає такої людини, яка б не ставила собі це питання. 

Напевно, немає і такої людини, яка б знайшла точне визначення, яке відповідало б кожному з 

нас. Щастя - воно ж таке непостійне і вічно вислизає. Для кожного воно своє. Для когось воно 

має матеріальну оболонку – своєрідне щастя, укладене в річ. Для інших воно невідчутне, 
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духовно наповнене сенсом. Ну, а для третіх, щастя - це чиєсь обличчя, як писав у своїй книзі 

Фредерік Бегбедер. Потрібно просто любити життя, навчитися бачити красу навколишньої 

природи, створювати красу своїми руками, мріяти і досягати своєї мети. Тільки сама людина 

може зробити себе щасливою. 
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Shipilova Alexandra Eduardovna 

Happiness as a philosophical and ethical category: the transformation of understanding from antiquity to 

the present times.  

Abstract. This article examines the philosophical concept of happiness, its definition. The concept of happiness 

and its understanding in different epochs of humanity are analyzed. Eudemonism is observed as the meaning 

of life in Philosophy. The process of gaining happiness from Antiquity to the present times is discovered. 

Keywords: happiness, eudaimonism, Philosophy, meaning of life, destiny, state, morality. 

 

Шипилова А.Е. 

Счастье как философско-этическая категория: трансформация понимания от древности до 

современности.  

Аннотация. В этой статье рассмотрены философское понятие счастья, его определение. 

Проанализировано понятие «счастье» и его понимание в разные эпохи развития человечества. 

Эвдемонизм рассматривается как смысл жизни в философии. Прослеживается становление 

категории счастья от древности до современности.  

Ключевые слова: счастье, эвдемонизм, филосифия, смысл жизни, судьба, состояние, мораль. 
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Анотація: В статті проаналізовано сутність гібридної війни на території 

України,старі та нові схеми та підходи до конфліктів. Визначення ролі конфлікту 

контексті історії, та гібридна війна як тактика ведення війни в Новому часі. 

Ключові слова:Гібридна війна; гібридна війна та Україна; конфлікти. 

 

Вступна частина: Актуальність даної теми полягає в зазначенні протистояння між 

двома державами Російської Федерації та України та нанесення величезних збитків в 

економічному та інфраструктурному плані однім з суб’єктів конфлікту. Також, цю тему 

досліджували низка відомих вчених, як і в Україні так і закордоном, наприклад, Горбуліна, 

Тараненко, Гофман та інші. Ціль роботи полягає в дослідженні феномену Гібридна війна, та 

економічного її фактору, з боку втрат України. 

Як країна, яка має промисловий та економічний потенціал займає не передові позиції в 

Європі, та зрівнялась по показникам з країнами «третього світу»? Ми можемо стверджувати 

те, що протягом 28 років на території України систематично руйнувалися промислово-

економічний потенціал. Російська Федерація як і іноземний капітал скуповував українську 

промисловість. Тим самим руйнуючи її. Хвилі приватизації промисловості, які проводив уряд 

в кінці ХХ на початку ХХІ століття - не довгострокові інвестиції в українську економіку, тому 

що основною задачею як і раніше так і зараз - розповсюдження ринку збуту.  

Гібридна війна заклала досить нову концепцію ведення війн. Тобто, якщо в стандартній 

наполеонівській концепції війни велись до генеральної баталії, де вирішувалась доля всієї 

країни. Де втрати в десять тисяч в одному генеральному зіткненні були досить прийнятними 

для країни яка хоче зберегти чи встановити сферу впливу. Зараз, зовсім нова тактика ведення 

війни вона з'явилась у ІІ пол.ХХ століття у США, під час війни у В’єтнамі, коли американські 

ЗМІ поширювали інформацію через ЗМІ стосовно злодіянь та порушення конвенцій ведення 

війн з боку ВНА, заради виправдовування інтервенції в Республіку В’єтнам, але 

американський політикум та генералітет не думав, що ці новини призведуть до масових 

заворушень серед молоді та всього населення США, основною задачею цих заворушень було 

виведення американських військ з території ДРВ. Також ми можемо бачити що СРСР не 

відкрито допомагав ДРВ, та надавав їй техніку. Таким чином, поразка США призвела до 

поширення ще одної соціалістичної країни, та становлення над нею сфери впливу СРСР. 

Також, поразка США в цій війні підірвало авторитет її як наддержави, і СРСР захотів 

скористатись нагодою та встановити свій вплив в Афганістані. Спочатку війни в Афганістані 

mailto:valerytaran1@ukr.net
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радянський генералітет намагався зайняти всю територію Афганістану, пізніше він вдався до 

тактики втримання ключових об'єктів, та міст (Кабул, Кандагар). Тим самим радянський уряд 

с товкнувся з проблемою, в суспільстві, все суспільство СРСР було проти введення військ та 

спонукало на вихід з Афганістану всіх військ.  

Сучасні технології ведення прямих збройних конфліктів диктують командуючому 

составу використовувати взаємодію всіх родів військ заради максимального результату. 

Використання механізованих (не піхотних) підрозділів та її взаємодія з артелерійскими та 

повітряними силами є в пріоритеті. Чи ми можемо звернутись до непрямих збройних 

конфліктів з фінансуванням екстремістських чи сепаратистських угрупувань, саме таким 

чином діє Російська Федерація по відношенню до України в 2014-2019 року. За ці 5 років 

російська сторона завдала досить  значних наслідків українській економіці спочатку почавши 

торгівельну війну, надалі анексувавши Крим, а потім почавши війну на Донбасі. Зовнішньо 

торгівельна діяльність України здійснюється в безпрецедентних умовах економічного тиску з 

боку Російської Федерації. Традиційна для останніх десятиліть практика застосування 

дискримінаційних заходів щодо українських поставок на внутрішній російський ринок 

отримала за нинішніх умов нову якість, вилившись у повномасштабну торгівельну війну. 

Інструментарій економічного тиску на Україну, який активно використовує Російська сторона 

у цій війні, - цілеспрямовані дії із закриттям внутрішнього ринку для українських товарів і 

протекціоністські заходи щодо власних виробництв - доповнився транзитною блокадою 

(обмеженням Росією міжнародних транзитних автомобільних залізничних перевезень 

вантажів з території України) і подіяв у потрібному для агресора напрямі - створення 

негативних  ефектів на різних фронтах економічного протистояння.  

З 2014-2015рр. Ситуація загострилася торгівельні обмеження з боку РФ торкнулися 

української продукції молокопереробної галузі, було заблоковано транзит українського цукру 

до країн Середньої Азії. Для всіх без винятку українських товарів, які завозяться до РФ, 

посиленні процедури митного контролю, що завдає значних збитків українським виробникам, 

збільшуючи строки оформлення вантажів до 15 діб. Також РФ запровадила ембарго на імпорт 

продовольства з України та створює перешкоди транзиту українських товарів до країн 

Центрально-Східної Азії. Так, дією указу президента РФ запроваджено обмеження транзиту 

через територію РФ товарів українського походження до Казахстану та Киргизстану. Реакцією 

України на агресивну політику Росії стало запровадження низки обмежувальних заходів 

торгівлі з нею. Тривале торгівельне протистояння між Україною та Росією та РФ призвело до 

суттєвих обмежень на поставки продуктів аграрного сектору економіки до обох держав. Так, 

якщо у 2012р. експорт українських продовольчих товарів до РФ перевищував 2млдр. 

дол.США, то за підсумками 2015 р. він знизився на порядок - до 276,5 млн.дол. США. Імпорт 

продуктів з РФ із 731,2 млн.дол.США у 2012 скоротився до 245,1.млн.дол.США у 2015р.  

Аграрний сектор одним із найперших став об’єктом торгівельної війни з РФ.В умовах 

дедалі меншої прибутковості і прогнозованості російських ринків ми повинні обмежити 

залежність нашої економіки від них. Спираючись на весь арсенал доступних дієвих методів 

макроекономічної та зовнішньополітичної торгівельної політики, економічної дипломатії та 

міжнародного торгівельного права. До основних напрямів державної політики протидії 

торгівельної війни належать такі:  
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1. Формування комплексу контрзаходів у межах міжнародних організацій, 

насамперед СОТ. У відповідь на заходи РФ щодо запровадження ембарго на 

окремі товари з України. 

2. Посилення моніторингу імпорту товарів в Україну з метою виявлення випадків 

неконкурентних дій, здатних заподіяти шкоду національному виробнику товарів 

народного споживання. 

3. Стабілізація та поступове розширення ніш на світових ринках за традиційною та 

високотехнологічною номенклатурою продукції.  

4. Активізація діяльності закордонних торгівельних місій на перспективних ринках 

Північної Африки та Близького Сходу зміцнення зв’язків з ЄС, та Латинської 

Америки. 

5. Розроблення доктрини зовнішньоекономічної безпеки України як ключового 

документа, що визначає орієнтири в противостоянні в умовах гібридної агресії. 

6. Прискорення національної системи технічного регулювання стандаратів до 

європейських і міжнародних норм. 

Втративши можливість впливати а функціонування енергетичного сектору України 

економічно-політичним інструментом, Російська Федерація розпочала війну - яка відповідно 

до формули Клаузевіца “є продовженням політики іншим засобом ” Енергетичні об’єкти та 

енергетична інфраструктура набули передових позицій в російській агресії. Руйнування 

паливо-енергетичної інфраструктури,як і промислового сектору є інструментом 

підпорядкування нашої економіки, а далі і державності Росії. Все це робилось не  з метою 

завдання економічних збитків, а психологічного тиску на електорат, а руйнування економіки 

- похідна від цих дій. До прикладу, в результаті окупації АРК Україна втратила контроль над 

значною кількістю активів та пасивів у галузі енергетики, як державної так і приватної, теж 

саме ми можемо спостерігати з початком бойових дій на Сході нашої держави.  Найбільш 

болючих втрат Україна зазнала Україна від захоплення енергетичних активів у нафтогазовій 

сфері зокрема тих, що належать державним компаніям. Під час вторгнення зелені чоловічки ” 

систематично та цілеспрямовано захоплювали об’єкти стратегічної важливості та об’єкти 

енергетичної інфраструктури. Зокрема, в Криму передусім було отримано оперативний 

контроль над адміністративними будівлями, енергетичними компаніями, звідки згодом 

видавались розпорядження центральних офісів щодо перепідпорядкуванням всіх об’єктів. 

Пізніше в такий спосіб почалось вторгнення на Донбасі. Однак, ще до гарячої фази збройного 

конфлікту в зоні ОРДЛО почастішали випадки цілеспрямованого пошкодження енергетичної 

інфраструктури на мирній території України. Після захоплення окремих територій Донбасу та 

окремих об’єктів інфраструктури стійкість роботи паливно-енергетичного комплексу України 

опинилася під загрозою. 

В ході розв’язаного Російською Федерацією військового конфлікту на Донбасі, її 

керівництво  руйнувало і продовжує руйнувати економічну інфраструктуру України. Окрім 

збитків нанесених безпосередньо військовими діями вона, вивозить на територію Російської 

Федерації промислові підприємства. Для врегулювання ситуації у лютому 2015р. уряд 

змушений був прийняти рішення про розподілення енергетичних систем ” контрольованої 

Україною та окупованої територій і запровадити особливий порядок взаєморозрахунків за 

вироблену та спожиту електроенергію. При цьому Росія намагалися змусити платити за не 

обліковані та не узгоджені з Україною обсяги поставок електроенергії. Однак Україна 
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відмовилася врахувати і оплачувати обсяги, що надходять у зону АТО  без її згоди. У сфері 

газопостачання Росія здійснювала такі ж спроби з примушування України до оплати 

неконтрольованого споживання на окупованій території.  

Потрібно зазначити, що про ІІ складову гібридної війни-пропаганду , яка перетворюється 

у інформаційну війну. Відбувається постійне маскування агресивних дій одної сторони під 

дією іншої- наприклад, міського населення. Медійні механізми роблять саме іх 

справедливими.Російські ЗМІ активно намагалися продемонструвати “турботу” керівництва 

своєї держаи про людей в Україні, зокрема пропагандуючи “гуманітарні” поставки 

електроенергії та природного газу. Прикладом цього є активне рекламування заяви 

Д.Медведєва про газовий гуманітарний конвой ” для людей Донбасу, врятування В.Путіним 

“замерзаючого” м. Генічеськ узимку 2015-2016 рр., постачання електроенергії на Донбас та до 

Криму. При цьому російська сторона звинувачувала українську сторону в незгоді оплачувати 

неконтрольовані поставки та припиненні постачання води та електроенергії до окупованого 

Криму. До формування такої версії подій Кремль намагався навіть залучити дипломатів країн 

ЄС. Так, у ситуацію з підривом опор ЛЄП та тимчасовим припиненням електропостачання 

півострова заява прес-секретаря МЗС Німеччини про злочинні дії припинення 

електропостачання Криму, разом із заявами проросійських політиків в Україні, фактично була 

елементом єдиної інформаційно-пропагандитській кампанії. 

Зловмисні дії проти критичної інфраструктури  здійснювався комплексний вплив на 

обороноздатність та спроможність країни противостояти тискові агресора, що визначає 

гібридність “енергитичного виміру”  ведення війн. Зокрема, можна відокремити вплив: 

1. Зниження рівня обороноздатності країни шляхом руйнування транспортних 

комунікацій, систем зв’язку та забезпеченням ресурсами збройних формувань, 

правоохоронних сил та сил цивільного захисту; 

2. Завдання економічних збитків національній економіці та окремим суб’єктам 

господарювання через захоплення енергетичних об’єктів і ресурсів; 

3. Отримання локальних(тактичних) переваг; 

4. Здійснення психологічного тиску на різні групи населення та політиків через 

створення інформаційних приводів з метою поширення панічних настроїв; 

5. Формування необхідного “іміджу” на міжнародній арені  

6. Використання інфраструктури для провокацій. 

Висновок: Як ми можемо бачити те, що Російська Федерація завдала досить великі 

збитки Україні. В теперішніх умовах миру нам слід вказувати на те, що було вивезено до 

Російської Федерації повинно бути повернено, чи щоб їх сторона виплачувала контрибуцію. 

Також, ми можемо стверджувати те, що зараз війна йдеться зовсім на новому ладі, нове 

протистояння яке ведеться на виснаження української державності, в плані політичному та 

економічному.  
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Hybrid warfare 

Text of the annotation.: The article analyzes the essence of the hybrid war in Ukraine, old and new schemes 

and approaches to conflicts. The definition of the role of conflict is the context of history, and hybrid warfare 

as a tactic of warfare in modern times. 

Key words: hybrid warfare; hybrid warfare and Ukraine; conflicts 

 

Таран В.Ю 

Гибридная война 

Аннотация: В статье проанализированы сущность гибридной войны на территории Украины, 

старые и новые схемы и подходы к конфликтам. Определение роли конфликта контексте истории, и 

гибридная война как тактика ведения войны в Новом времени. 

Ключевые слова: Гибридная война; гибридная война и Украины; конфликты 
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3. Людина і техніка: нові можливості та виклики 
 

УДК 121 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ І РОЛЬ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 
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Національний университет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 
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Анотація. Висвітлено особливості розвитку інтернет простору, та інтернету речей. 

Роль і вплів людини на розвиток інтернету речей. Наведено приклади небезпечного 

впливу Інтернету речей на культуру суспільства. 

Ключові слова: Інтернет речей, Медіаконтент, ідентифікатор 

 

Вступна частина: Інтернет речей обіцяє всім нам нову якість життя, але для його 

створення треба ще подолати безліч різних бар'єрів. Коли-небудь будь-яка річ, з якою не 

можна зв'язатися по мережі, буде здаватися морально застарілої в тій же мірі, що і дерев'яне 

колесо з залізним ободом в порівнянні з колесом сучасного автомобіля.  Звичайно, і те й інше 

- кругле, але функціональність і складність - якісно інші.  Речі нового покоління будуть не 

тільки «розумними», а й об'єднаними в мережу - Інтернет речей (Internet of Things, IoT).  Як 

вплине зміна світу речей на наше життя і як взагалі під дією майбутньої метаморфози 

оточуючих нас речей буде виглядати світ через 15-20 років, ніхто точно не скаже, але з 

певністю можна стверджувати - потрясіння будуть не менше тих, що викликав нинішній 

Інтернет або стільниковий  зв'язок. Тому вже зараз, заздалегідь, IoT стає предметом широкого, 

в тому числі і спекулятивного, обговорення. 

Основна частина: Запропонувавши в 1999 році термін Internet of Things, засновник 

дослідницького центру Auto-ID Center в Массачусетському технологічному інституті Кевін 

Ештон явно не припускав нинішнього розвороту подій. За минулі роки уявлення про IoT 

помітно розширилося і поглибилося - тринадцять років тому масштаб прийдешніх змін 

здавався набагато скромнеее. Тепер же IoT не обмежений зв'язком з речами, забезпеченими 

мітками RFID, а розглядається в контексті об'єднання таких сучасних концепцій, як 

всепроникні комп'ютерні системи та інтелектуальна довкілля (Pervasive Computing, Ubiquitous 

Computing, Ambient Intelligence). Конвергенція створює умови для нового явища - Інтернету 

майбутнього, що включає в себе крім нинішнього Інтернету людей (Internet of People, IoP) ще 

й Інтернет медіаконтенту (Internet of Media, IoM), Інтернет сервісів (Internet of Services, IoS) та 

Інтернет речей (Internet  of Things, IoT) 

Багатьом великим винаходам людства потрібні десятки і навіть сотні років на перехід від 

простих за формою уявлень до складних систем. Близько ста років знадобилося авіаційне 

сполучення на шлях від найпростіших біпланів, що сідали на трав'яне поле, до сучасних 

авіатранспортних комплексів. Від створення передумов до масового впровадження Інтернету 

людей пішло майже чверть століття, проте схоже, що для IoT на те ж саме буде потрібно 

істотно менше часу. Розуміння того, що таке Інтернет речей, визріває швидко - ще недавно 

традиційним прикладом потенціалу IoT був холодильник, підключений до мережі, але вже 
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сьогодні ясно: IoT стане принципово новою формою організації простору, що оточує людину, 

з наслідками, порівнянними з винаходом електрики або атомної енергії. 

Національна розвідувальна рада США, який здійснює координацію зусиль розвідки в 

певних географічних регіонах і промислових галузях, в 2008 році опублікував документ 

"Disruptive Civil Technologies", в якому серед шести цивільних технологій з найбільшою 

«вибуховою силою» названий IoT. На думку авторів звіту, до 2025 року вузлами IoT зможуть 

стати всі навколишні нас предмети. 

Поняття «річ» не так банально і очевидно, як здається: визначення речі цікавило 

філософів, починаючи з Аристотеля і продовжувача його справи Філопона аж до сучасності, є 

ще юридична трактування «речі» і побутова, яка і домінує. Річ може бути матеріальній і 

нематеріальній, одухотвореними і неживої, а в контексті IoT річчю можна вважати щось 

реальне чи віртуальне, але обов'язково так чи інакше пов'язане з цифровим світом за 

допомогою бездротових комунікацій, і це щось має володіти здатністю бути так чи інакше 

ідентифікованим в часі і  просторі. 

Інтернет речей дозволить створити динамічні мережі, що складаються з мільярдів і 

трильйонів таких речей, коммуніцірующіх між собою. Таким чином забезпечиться сплав 

цифрового і фізичного світів, для якого додатка, сервіси, компоненти сполучного ПО і кінцеві 

пристрої - це речі. У кожної з речей реального фізичного світу в IoT буде цифровий двійник, 

її віртуальне уявлення. Ці цифрові аналоги зможуть сприймати інформацію з навколишнього 

світу, вступати у взаємодію, обмінюватися даними. В результаті складеться зовсім нове 

середовище, де інтелект, закладений в додатки, дозволить оцінювати те, що відбувається в 

фізичному світі, враховувати накопичені раніше відомості і досвід для підтримки прийняття 

рішень. В такому середовищі створюються якісно інші, ніж сьогодні, умови для бізнесу, для 

охорони здоров'я, для забезпечення екологічної безпеки і всього іншого, що нас оточує. 

Зрозуміло, вся ця автоматизація не виключає людини, і на доказ варто привести невтішний 

висновок, до якого прийшли творці самоврядного автомобіля Google після серії 

експериментів, що закінчилися в березні, - вони вважають результат негативним, і в 

доступному для огляду майбутньому без водія обійтися не вдасться, більш того, рівень 

автоматизації вже сьогодні пора обмежити, не доводячи його до тієї межі, коли людина 

втрачає почуття відповідальності за те, що відбувається. 

Чи не передбачається, що IoT повністю автономізуються речі, - по суті, він орієнтований 

на людину і надає йому можливість доступу до речей, хоча багато речей зможуть вести себе 

інакше, ніж ми уявляємо собі сьогодні. У IoT кожна річ буде мати свій унікальний 

ідентифікатор (Unique Identifier) або віртуальний ідентифікатор (Virtual Identifier), які спільно 

утворюють континуум речей, здатних адресуватися один одному, створюючи тимчасові або 

постійні мережі. Речі зможуть брати участь в процесі їх переміщення, повідомляючи про себе 

відомості, вони дозволять повністю автоматизувати процес логістики, а маючи вбудований 

інтелект, вони зможуть змінювати свої властивості і адаптуватися до навколишнього 

середовища в тому числі для зменшення енергоспоживання.  Володіючи «органами почуттів», 

вони зможуть виявляти інші, так чи інакше пов'язані з ними речі, і налагоджувати з ними 

взаємодію. Типовий приклад такого роду, так званий атакуючий рій, - зграя невеликих 

безпілотних літаків, здатна виконувати поставлене перед нею завдання. Більш того, IoT 

дозволяє створювати комбінацію з інтелектуальних пристроїв (наприклад, різного роду засоби 

дистанційного збору даних і роботи), об'єднаних мультипротокольними мережами зв'язку, і 
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людей-операторів. Спільно вони можуть створювати системи для роботи в середовищах, 

незручних або недоступних для людини: космос, великі глибини, ядерні установки, 

трубопроводи і т.п. Синергія різних речей в поєднанні з творчими можливостями може 

принести якісно нові результати. 

Керівник MIT Media Lab Ніколас Негропонте пише: «Коли ми говоримо про Інтернет 

речей, не варто все зводити до нанесення міток RFID на тупі речі, щоб більш розумні речі 

могли їх розпізнавати.  Суть зовсім в іншому - ми вбудовуємо інтелект в речі, щоб вони стали 

розумнішими і могли робити більше, ніж ми очікували отримати від них колись »[1]. Не може 

не дивувати той факт, що, на відміну від переважної більшості нових ідей в області ІТ, IoT 

привернув до себе увагу авангардних архітекторів і культурологів. За їхніми уявленнями 

настає момент, коли кількість цифрових взаємопов'язаних між собою пристроїв стає достатнім 

для зміни міського простору, комп'ютери «виходять з коробок» і звичайні предмети 

перетворюються на носіїв цифрових сигналів. Починають втілюватися в життя передбачення 

таких персонажів, як скульптор і письменник з книги «Мистецтво як система», написаної 

Джеком Бурнхамом, як теоретик архітектури і творець групи «Аркігрем» Седрік Прайс, 

архітектор і дизайнер Крістофер Александер.Дійшло до того, що IoT перетворився в розхожу 

тему для розмов, і часто його використовують в маркетингових цілях без адекватного 

розуміння сутності того, що відбувається. 

У тих випадках, коли IoT розглядається одночасно як технічний і культурний феномен, 

його історію ведуть з 1832 року, коли Павло Львович Шилінг продемонстрував першу діючу 

модель електромагнітного телеграфу. З цього моменту почалася передача даних з 

використанням електричної енергії з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Але 

справжнім початком IoT можна вважати середину 20-х років XX століття - великі і таємничі 

роботи Ніколи Тесли, апологета бездротової передачі не тільки даних, але і енергії. 

З 1969 року, якй увійшло в історію людства як рік створення ARPAnet, почалася наступна 

технологічна фаза, яка тривала до 1999 року: протокол TCP / IP, DNS, World Wide Web і т. П. 

А в 1990 році Джон Ромні зробив перше інтернет-пристрій  - тостер, керований по Мережі. З 

книги Марка Вейзер «Комп'ютер в XXI столітті», що вийшла в 1991 році: «Найбільш 

просунуті технології характерні тим, що вони начебто зникають з поля зору, вплітаючись у 

тканину повсякденному житті так, що стають її нерозривною частиною, не відрізняються від 

неї»[2]. І ще один вислів з роботи Вейзер: «всепроникною комп'ютерні системи являють собою 

пряму протилежність віртуальної реальності. Віртуальна реальність дозволяє людині 

відключитися від життя і поринути в світ, створений комп'ютерними технологіями, а 

всепроникні обчислення вводять комп'ютер в світ, де живуть люди »[2]. 

 Вирішальним став 1999 рік, коли в МТІ був створений Auto-ID Center, а потім ще сім 

лабораторій Auto-ID Labs, розташованих на чотирьох континентах. На пару років пізніше в 

МТІ був організований міждисциплінарний центр Center for Bits and Atoms - його творець 

Нейл Гершенфельд в 1999 році випустив книгу «Коли речі починають думати», де писав: 

«Ретроспективно дивлячись на швидке зростання World Wide Web, можна допустити, що він  

спровокує ще більший вибух, результатом якого будуть речі, підключені до Мережі »[3]. 

Після 2003 року піднялася хвиля публікацій, конференцій та інших масових акцій з 

приводу IoT, але, мабуть найбільш значущою подією був запуск протоколу IPv6, що дозволяє 

привласнити адреси 340 ундецілліонам (1039) об'єктів.  На думку авторів IPv6, 240 з них 
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вистачить, щоб адресуватися до кожного атому на поверхні Землі і ще 100 з гаком залишиться 

в резерві. 

Фантазія в частині застосування розумних речей нічим не обмежена, але це в 

майбутньому, а вже сьогодні проглядаються додатки, де IoT дасть очевидний ефект. 

• Авіаційна та аерокосмічна промисловість. Традиційні методи контролю не виключають 

ймовірності використання контрафактних вузлів, це хвороба загальна, нею страждають і інші 

галузі, але тут вона особливо небезпечна і є причиною до третини авіаційних подій. При 

наявності невіддільною від вироби мітки RFID і розподіленої бази даних випущених різними 

виробниками запасних частин проблема контролю походження тієї чи іншої деталі знімається. 

Наступний крок - контроль стану вироби в процесі експлуатації, при цьому відповідальні 

вузли і механізми можуть бути забезпечені бездротовими системами діагностики та збору 

даних для аналізу і прийняття рішень з використанням сучасних аналітичних технологій. 

• Автомобільна промисловість. У цій сфері можуть бути реалізовані системи 

моніторингу і плюс до того механізми взаємодії між транспортними засобами (Vehicle to 

Vehicle, V2V), взаємодії транспортного засобу з інфраструктурою (Vehicle to Infrastructure, 

V2I). Постачання автомобілів системами позиціонування в реальному часі (Real-time Locating 

Systems, RTLS) дозволяє оптимізувати рух, а системами зв'язку на малій відстані (Dedicated 

Short Range Communication, DSRC) - спростити проходження пунктів оплати, митних 

терміналів.  Системи V2V і V2I дозволяють організувати інтелектуальні транспортні мережі, 

налагодити ідентифікацію мікроточки, коли в непримітних місцях наклеюється мітка, що 

містить персональний ідентифікаційний номер автомобіля VIN, що в поєднанні з технологією 

RFID скоротить можливості розкрадання. 

• Телекомунікації. IoT відкриває можливості для об'єднання різних телекомунікаційних 

технологій з метою надання сервісів нового типу. Передбачається інтеграція глобальної 

цифрової мобільного стільникового зв'язку GSM з комунікаціями ближнього радіусу дії (Near 

Field Communication, NFC), персональними мережами на базі Bluetooth, бездротовими 

локальними мережами, бездротовими сенсорними мережами стандарту ZigBee в поєднанні з 

системою глобального позиціонування і технологією ідентифікації абонента (SIM-карти  ).  

Така інтеграція дозволить сервісів долати кордони різних адміністративних доменів і 

утворювати необхідні користувачу композиції. 

• Розумні будинки. Сьогодні уявлення про розумного будинку поширюється на дорогі 

офіси, а IoT демократизує ці можливості перш за все за рахунок використання масових 

продуктів (станеться приблизно те ж, що було з переходом від мейнфреймів до ПК). 

Близькі за змістом перетворення можливі в медицині, в техніці догляду за хворими, в 

фармацевтиці, в різних областях виробництва, в страхуванні і т. Д. 

Сучасні машини і механізми можуть взаємодіяти між собою (Machine-to-Machine, M2M), 

з інфраструктурою зовнішнього середовища (Machine-to-Infrastructure, M2I) і з природою 

(Machine-to-Nature, M2N). Міжмашинної взаємодії іноді визначають як набір технологій, що 

дозволяють машинам обмінюватися інформацією один з одним або передавати її в 

односторонньому порядку. Однак машини можуть обмінюватися виключно даними, але не 

інформацією, і це важливо для розуміння сутності взаємодії. У ряді робіт M2M ототожнюється 

з IoT, що категорично невірно, оскільки сьогодні ми розуміємо Інтернет розширено, не тільки 

як спосіб передачі даних між вузлами мережі з використанням певних протоколів і технологій. 

В Інтернет ми включаємо сервіси, і для багатьох, якщо не для більшості користувачів, немає 
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різниці між World Wide Web та Інтернетом, головне - можливість взаємодії людини з мережею, 

з сервісами мережі, це означає Internet of People. Те ж саме і у випадку з IoT - тут під 

Інтернетом розуміється можливість взаємодії між машинами, і зовсім не обов'язково, що для 

цього використовуються ті чи інші протоколи.  Інакше кажучи, M2M - це фізична основа 

Інтернету речей, а використовуються або не використовуються при цьому протоколи, 

значення не має. 

Міжмашинної взаємодії почалося з систем автоматизації, телеметрії і того, що називають 

системами диспетчерського управління та збору даних (Supervisory Control And Data 

Acquisition, SCADA). Класичні системи цього типу збирають трохи, за сучасними поняттями, 

даних і направляють їх в центральний вузол, де вони обробляються комп'ютерами і 

аналізуються людьми. Такі системи були спеціалізованими, будувалися з використанням 

«важкого» обладнання з високим енергоспоживанням, а зв'язок в 99,9% випадків була 

організована по дротах. Нинішні M2M відрізняються застосуванням універсальних датчиків, 

стандартних систем передачі даних, головним чином бездротових, мінімальним споживанням 

енергії, відсутністю обов'язкової централізації і обробкою даних, що надходять від великої 

кількості датчиків. 

Створення повноцінного Інтернету речей - завдання куди складніше, ніж це може 

здатися, а її рішення зажадає перегляду практично всіх складових сучасного Інтернету, від 

загальних архітектурних принципів існуючих технологій ідентифікації, технологій 

ідентифікації та управління мережами до забезпечення безпеки і дотримання прав особистості.  

У традиційному Інтернеті з 1994 року, коли консорціум World Wide Web Consortium 

затвердив систему універсальних ідентифікаторів ресурсів URI (Uniform Resource Identifier), з 

адресацією проблем немає. У загальному випадку URI включає в себе вказівку на механізм, 

який використовується для доступу до ресурсу, комп'ютер, на якому ресурс знаходиться, і ім'я 

ресурсу. Використовується підмножина URI, зване URL (Uniform Resource Locator), а 

обмежене поширення має близька по суті система URN (Uniform Resource Name). Однак при 

переході до IoT проблема в тому, що ресурси більш різноманітні і набагато складніше 

організовані, ніж файли в звичайних файлових системах. 

У IoT неможливо обійтися одним ідентифікатором в силу того, що річ може існувати в 

різних контекстах. Наприклад, як виріб вона може проходити по ланцюжку поставок від 

перших етапів виробництва до споживання або використання за місцем призначення. 

Спочатку вона існує як окремий виріб, а потім як частина чогось цілого: скажімо, турбінна 

лопатка є частиною двигуна, а двигун - частиною літака, а літак знаходиться під контролем 

системи супроводу тощо. Крім усього іншого, в ряді випадків не можна розкривати справжнє 

ім'я речі, в таких випадках потрібні свого роду псевдоніми. Мабуть, потрібен якийсь 

унікальний ідентифікатор і засоби його перекладу для підтримки життєвого циклу речі у 

відповідних обставинах. Першими спробами руху в цьому напрямку стали стандарти на 

транспортні бирки Transport Label (ISO 15394), ліцензійні знаки License Plate (ISO 15459), 

штрих-коди Code 128 barcodes (ISO 15417) і ідентифікатори даних Data Identifiers (ISO 15418), 

але їх область дії обмежена  тільки логістикою. Необхідні дослідження та розробки в галузі 

конвергенції та сумісності систем ідентифікації, щоб однозначно назвати речі в різних умовах 

і з використанням різних технічних засобів ідентифікації. 

За визначенням IoT повинен в максимальному ступені забезпечити сумісність 

гетерогенних систем і різнорідних ресурсів, включаючи постачальників і споживачів 
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інформації та сервісів, людей, програмне забезпечення, розумні речі і пристрої. При цьому 

окремі вузли повинні мати можливість утворювати мережі, що зв'язують їх безпосередньо 

(peer), або збиратися разом в деякі супервузли. До того ж повинна бути забезпечена повна 

децентралізація, причому не просто у вигляді розподіленого інтелекту, а з можливістю, 

умовно кажучи, переміщення інтелекту з тим, щоб перенести його ближче до джерела Великих 

Даних. Щоб реалізувати подібну, ще не цілком зрозумілу сьогодні функціональність, на чільне 

місце архітектури повинна бути покладена семантична сумісність - можливість комп'ютерних 

систем обмінюватися змістом переданих повідомлень з однозначним його розумінням 

незалежно від форм уявлення. 

Про семантичної сумісності багато говорять в контексті Semantic Web, хоча, по суті, 

уявлення про семантичної сумісності виникли разом з сервіс-орієнтованими архітектурами. 

Але в SOA все відносно просто - системи статичні, і можна без особливих складнощів 

використовувати два альтернативних підходи: або застосовувати якісь загальні взаємно 

зрозумілі інформаційні структури, або задіяти спеціальні брокери, що виконують функції 

перекладу (семантичні медіатори). В умовах децентралізованої і гетерогенної природи речей 

все набагато складніше - підтримка семантичної сумісності повинна бути масштабованої, 

гнучкою, відкритою, багаторівневою, здатної реагувати на події в навколишньому середовищі, 

вільному від прихильності до певних технологій (мова програмування, операційна система, 

способи транспортування даних і т .д.). 

Забезпечення семантичної сумісності в умовах IoT буде будуватися виходячи з 

можливостей тих же двох підходів, але завдання їх реалізації відрізняються істотно більшою 

наукоемкостью. Необхідно створювати спеціалізовані словники для певних вертикальних 

областей (Vertical domain cantered business vocabularies), горизонтальні конструкції (Horizontal 

Canonical Cross-Vertical frameworks) на зразок ebXML (Electronic Business using eXtensible 

Markup Language) і UBL (Universal Business Language). Кількісне збільшення речей і 

автоматизація роботи з ними приведуть до того, що нинішні рутинні операції, такі як 

управління потоками робіт, контрактами тощо, перетворяться з похмурою офісної роботи в 

повноцінне висококваліфіковане управління. В даному випадку має бути перехід, не менший 

за радикальністю, ніж від управління конем батогом і віжками до управління сучасним 

автомобілем або літаком. 

Головна відмінна риса бездротових сенсорних мереж (Wireless Sensor Network, WSN) 

полягає в здатності до самоорганізації, їх так і називають кооперативними. Кожен з вузлів 

WSN складається з одного або декількох мікроконтролерів на процесорі або на сигнальному 

процесорі DSP, має пам'ять для зберігання програм і даних, приймач-передавач, джерело 

живлення і датчики. Якщо є ще якісь приводи, то такі мережі називають WSAN (Wireless 

Sensor and Actuator Networks). Мережі WSN можуть включати в себе десятки тисяч вузлів, які 

можуть конфигурироваться «за обставинами». 

Спільна діяльність вузлів підтримується декількома базовими рішеннями: розподілом 

доступу до ефіру, маршрутизацією, можливістю визначення місця розташування вузла і 

синхронізацією за часом. Доступ до носія (Medium Access Control, MAC) нагадує Ethernet, але 

простіше. Тут теж можуть виникати колізії, коли передавач виявляє, що несуча частота 

зайнята, але в силу того, що швидкості передачі і обсяги даних в WSN набагато менше, а 

обчислювальна потужність вузлів нижче, алгоритми вирішення конфліктних ситуацій 

простіше. Організація проходження пакетів в WSN істотно відрізняється не тільки від 
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Інтернету, але і від близьких за можливостями мереж MANET (Mobile Ad hoc Network). За 

основу взято географічний принцип (Geographic Forwarding, GF) - кожен датчик має відомості 

лише про найближчих маршрутизирующих вузлах і може передавати дані тільки їм. Такий 

підхід дозволяє використовувати малопотужні передавачі, що важливо з точки зору 

споживання енергії і мінімізації колізій. Локалізація вузлів не виключає застосування в WSN 

технологій геолокації, але частіше використовуються різні радіотехнічні методи, наприклад 

на основі вимірювання інтерференції сигналів (Radio Interferometric Geolocation), що 

ефективно при роботі в сантиметровому частотному діапазоні. 

Висновок: У IoT кожна річ набуває свого віртуального двійника - отже, крім 

забезпечення фізичної безпеки, виникають проблеми інформаційної безпеки, значимість якої 

прямо пропорційна кількості речей. Використання бездротових методів передачі даних 

відкриває для зловмисників нескінченні можливості. Щоб оцінити масштаб проблеми, досить 

уявити собі, скільки вразливостей створює використання міток RFID на виробах, наприклад 

на товарах споживання. На всіх етапах логістики від виробника до магазину дані можуть бути 

викрадені, про товари і продукти відомості може отримати будь-хто з усіма витікаючими 

наслідками. При виході з магазину будь-хто може дізнатися про склад кошика покупця і 

скористатися цими даними. Отже, потрібні методи криптографії та фізичного захисту. 

Одночасно виникають численні проблеми, пов'язані із захистом прав особистості та іншими 

питаннями. Ідея підключення речей до мережі, наприклад інтернет-холодильника, дуже 

приваблива, тому легко піддається вульгаризації - про М2М і IoT може мовити кожен, проте 

від ідеї до її реалізації великий і важкий шлях, і про це не можна забувати. 
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Интернет вещей и роль человека в нем 

Аннотация.  Освещены особенности развития интернет пространства, и интернета вещей.  Роль и 

вплел человека на развитие интернета вещей.  Приведены примеры опасного влияния Интернета 

вещей на культуру общества. 
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The role and influence of humans on the development of the Internet of Things.  Examples of the dangerous 

impact of the Internet of Things on the culture of society are given. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются наиболее общие основания применения 

социальных сетей в научных целях. В статье указано, что основной проблемой 

использования социальных сетей в научном поиске является моментальное 

распространение в сети непроверенных и не защищенных авторским правом данных 

об актуальных исследованиях, противоречащее сложившейся системе 

подтверждения научных результатов. Основным преимуществом социальных сетей 

мы видим то, что они позволяют осуществить буквальную реконструкцию переднего 

края исследований через создание онлайн-сообществ ученых, которые в непрерывном 

режиме могут обмениваться информацией о ходе изучения научных проблем. 

Ключевые слова и фразы: социальные сети; социальные медиа; онлайн-реконструкция 

переднего края науки; создание онлайн-сообществ. 

Вступительная часть. Социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, 

Твиттер) стали в данный момент одним из главных средств коммуникации в мире. Сегодня в 

мире более 1,5 млрд пользователей социальных сетей. Кроме того, социальные сети стали 

крупнейшим в истории хранилищем личной информации. В такой ситуации социальные сети 

начинают существенно влиять не только на различные аспекты личной жизни человека [4; 5], 

но и на профессиональную сферу, в том числе научную деятельность ученых. 

Социальные сети как глобальный социальный институт приобретают особую 

значимость в условиях расширения коммуникационного пространства [5] и трансформации 

старых, а также появления новых практик взаимодействия субъектов научных исследований. 

Актуальность исследования влияния социальных сетей на научный поиск определяется 

отсутствием в научном сообществе единого методологического аппарата, применимого к 

использованию социальных сетей в исследованиях. 

Целью данного исследования является выявление предельных, концептуальных 

оснований использования современных социальных сетей в научном поиске. 

В ходе исследования будут получены ответы на следующие вопросы. 

1. Какое влияние на научный поиск оказывают социальные сети, которые для многих 

ученых в мире стали неотъемлемой частью личной жизни? 

2. Какие существуют преимущества и недостатки использования социальных сетей в 

научном поиске? 

3. Можно ли концептуально рассматривать коммуникацию ученых в социальных сетях 

как буквальную онлайн-реконструкцию предельного края науки? 

Основная часть. Западные исследователи, в отличие от отечественных, видят в 

социальных сетях механизм развития науки и образования не меньше, если не больше, чем 

маркетинговый инструмент [3]. Более того, последнее время использование Твиттера, 

например, рассматривается как актуальный тренд в научном дискурсе, журнальных клубах и 

обмене научной информацией [7]. 

mailto:mergenkakageldiyevich@gmail.com
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С появлением социальных сетей перед учеными всего мира встал вопрос: стараться 

сохранять в тайне предварительные результаты своих исследований или, наоборот, вести 

непрерывный репортаж об их ходе [8, p. 301]. Так, в Западно-Мичиганском университете 

провели исследование по использованию Facebook с целями поддержки пользователей и 

маркетинга в академических библиотеках [7, р. 896]. Авторы исследования обращают особое 

внимание на то, что «эффективная страничка библиотеки в социальной сети должна 

соблюдать баланс между обеспечением подходящей и полезной информацией и закреплением 

приватности содержащихся в библиотеке ресурсов» [8]. 

Другой пример касается научно-практических и теоретических конференций и 

симпозиумов, на которых ученые могут ссылаться на неопубликованные части своего 

исследования, более того, использовать при этом не только факты, но догадки и комментарии 

к ним, многие же из участников конференций сегодня, пользуясь смартфонами, мгновенно 

выкладывают в свои блоги и микроблоги информацию, которая еще не получила должного 

подтверждения или за которой еще не закреплено авторство конкретной группы 

исследователей [9, р. 152]. Подобная активность ученых в социальных сетях создает 

сложности для научной верификации, является серьезным вызовом для уже сложившейся 

системы научного поиска, обмена и фиксации результата (конференции со свободным 

обменом знанием, публикации результатов в реферируемых журналах, функционирование 

научных библиотек и баз данных и т.д.). 

Несмотря на описанные негативные факторы, в целом научное сообщество видит в 

социальных сетях новые возможности для развития знания. Например, такие научные 

журналы, как Science, Nature, Nature-Biotechnology [4, р. 192] и Nature Chemistry [6, р. 511] и 

другие, создают свои Твиттер- и Facebook-аккаунты, публикуют на них ссылки на научные 

статьи, новости, отчеты о конференциях и многое другое. Более того, научные журналы 

подписываются в социальных сетях друг на друга (дружат) и таким образом начинают 

встраивать коммуникацию – в частности, проводят различные экспертные опросы. А также 

ведущие мировые научные журналы видят в социальных сетях способ привлечения внимания 

к науке («образовывать, привлекать на свою сторону и продвигать науку» [10, р. 232]) нового 

поколения, молодых людей, которые без социальных медиа не мыслят своей жизни. 

Исследователи видят в социальных сетях, в особенности Facebook и Твиттер, 

инструмент преодоления разрыва в образовании и науке между бедными и богатыми 

территориями, а также развития сотрудничества между учеными из развитых и 

развивающихся стран. «Доверительная сеть ученых, используя эти инструменты, может 

наставлять амбициозных исследователей из регионов, где свободный поиск и неограниченные 

критические исследования сейчас в новинку» [5, р. 975]. 

Есть научные направления, в которых появление социальных сетей и платформы веб 2.0 

привело к настоящему прорыву. Прежде всего, речь идет о медицине и, если быть точнее, о 

клинических испытаниях медицинских препаратов [9]. Социальные сети, такие, например, как 

PatientsLikeMe, аккумулируют информацию об особенностях протекания болезни и ее лечения 

от десятков тысяч пациентов, позволяют немедленно начать собирать данные от них об 

эффектах какого-либо препарата, его побочном действии, дозировках и даже изображать эти 

данные в виде графика по какой-либо территории или иному критерию. Уже сейчас люди 

начинают вклаывать в социальные сети информацию о своем генотипе, чтобы участвовать в 

программах по профилактике наследственных предрасположенностей. Все это позволяет 
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существенно сократить расходы на клинические испытания (до 40%), ускорить их 

прохождение (иногда в 3-4 раза), а также добиться продвижения в лечении таких серьезных 

заболеваний, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, сахарный диабет и др. [7, р. 900]. 

Евгений Самуэль Рейч написал в журнале Nature серию материалов [2, р. 138-139; 10, р. 

431], посвященных использованию социальных сетей в научном поиске, например, описывая 

передачу с помощью твитов астрономами информации об амплитуде движения планет-

карликов с использованием мощнейших телескопов, расположенных в разных полушариях 

Земли. В одной из статей он приводит слова историка науки из Кембриджского университета 

Симона Шаффера: «Идея сообщений от человека человеку раскрывает сущность 

коммуникации в науке». Бен Шнейдерман в 2008 году в своей статье в журнале Science по 

аналогии с Веб 1.0 и Веб 2.0 дифференцирует Науку 1.0 и Науку 2.0, в основе которой лежит 

открытое сотрудничество ученых со всех концов мира [10, р. 349]. 

Для обозначения исследовательской деятельности на границе познанного и 

непознанного используется термин «передний край исследований», введенный в научный 

оборот в конце 50-х – начале 60-х гг. Д. Д. Берналом [1] и Д. Прайсом [3]. Поиск нового 

научного знания в таком случае подразумевает особые взаимоотношения между 

исследователями-коллегами и их особый взгляд на научные данные, прежде всего, процесс их 

отбора, оценку и обработку [2, c. 232]. 

Коммуникация на переднем крае исследований предполагает известную долю допусков 

в верификации данных, «незакрепленность» авторства за личностью исследователя (гипотезы 

появляются практически методом мозгового штурма, своеобразной эстафеты от одной 

исследовательской группы до другой), максимально широкую междисциплинарность (в 

разработке сложнейших проблем участвуют ученые, отдельных знаний которых не хватает 

для того, чтобы зафиксировать объект исследования целиком, а также еще непонятно, в какой 

научной сфере эти данные закрепятся). 

Историю коммуникации ученых, решающих задачи на переднем крае науки, можно 

разбить на несколько этапов, напрямую связанных с развитием средств коммуникации: 

эпистолярный этап, передача информации с помощью телеграфа, этап масс-медиа, Интернет-

этап. Тем не менее на любом из этапов наиболее эффективным способом обмена информацией 

на переднем крае исследований были личные встречи, прежде всего на научных мероприятиях 

– конференциях, симпозиумах и т.д. 

Социальные сети позволяют реконструировать коммуникацию на переднем крае 

исследований с сохранением личного контакта между учеными, работающими удаленно друг 

от друга. Работа каждого ученого над решением научных проблем превращается в реалити-

шоу для его коллег по всему миру, причем результаты работы будут восприниматься, исходя 

из личного доверия в профессиональном сообществе. Это значительно ускоряет научный 

поиск на переднем крае исследований, а абсолютная публичность на самом деле не 

актуализирует, а снимает риски, связанные с плагиатом и присвоением результатов 

исследований третьими лицами. 

Выводы. Итак, обобщая данные, полученные при изучении влияния социальных сетей 

на научную деятельность, можно сделать следующие выводы. 

1. Социальные сети становятся одной из основных сред обмена научной информацией 

среди ученых. 
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2. Основной проблемой использования социальных сетей в научном поиске является 

моментальное распространение в сети непроверенных и не защищенных авторским правом 

различных данных об актуальных исследованиях, противоречащее сложившейся системе 

подтверждения научных результатов. 

3. Главным преимуществом использования социальных сетей в науке является 

возможность создания онлайн-сообществ ученых, которые в непрерывном режиме могут 

обмениваться информацией о ходе изучения научных проблем. 

4. Создание таких сообществ особенно актуально на переднем крае исследований. Более 

того, социальные сети позволяют максимально актуализировать деятельность ученых на 

переднем крае науки, а абсолютная публичность обмена научными данными снимает 

сложности, связанные с незащищенностью с точки зрения авторского права научных 

результатов на данном этапе исследований. 
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Social networks and science 

Abstract. The underlying principles of using social networks for scientific purposes are researched in the 

article. In this article indicates that the main problem of social networks use in scientific search is the 

instantaneous distribution of unverified and non-copyright data about current researches, and it contradicts 

the current system of scientific results confirmation. The main advantage of social networks, we see their 

possibility to create the literal online-reconstruction of the front line of researches through the creation of the 

online communities of scientists, who can exchange information about the progress of scientific problems study 

in continuous mode. 

Key words and phrases: social networks; social media; online-reconstruction of front line of science; online 

communities creation. 

 

Амандурдиєв Мерген 

Соціальні мережі і наука 

Анотація. У даній статті розкриваються найбільш загальні підстави застосування соціальних 

мереж в наукових цілях. У статті зазначено, що основною проблемою використання соціальних 

мереж в науковому пошуку є моментальне поширення в мережі неперевірених і не захищених 

авторським правом даних про актуальні дослідженнях, що суперечить сформованій системі 

підтвердження наукових результатів. Основною перевагою соціальних мереж ми бачимо те, що вони 

дозволяють здійснити буквальну реконструкцію переднього краю досліджень через створення онлайн-

спільнот вчених, які в безперервному режимі можуть обмінюватися інформацією про хід вивчення 

наукових проблем. 

Ключові слова і фрази: соціальні мережі; соціальні медіа; онлайн-реконструкція переднього краю 

науки; створення онлайн-спільнот. 

 

 

 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

109 

УДК 330.34 
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Анотація. В роботі розглянуто філософські аспекти розвитку сучасного науково-

технічного прогресу. Наведені ключові фактори розвитку сучасного науково-

технічного прогресу. Обґрунтовано поєднання НТР і обсягу витрат на НДДКР в світі 

з урахуванням сучасної кон’юнктури ринку та світоглядного розвитку суспільства.  

Ключові слова: науково-технічний прогрес, інвестиції, розвиток, еволюція, 

капіталізація, кон’юнктура.  

 

Вступ. В сучасний умовах розвитку світового господарства зростає потреба в 

філософському осмисленні сутності та динаміки сучасного науково-технічного процесу в 

рамках кон’юнктурного розвитку світової економіки та соціальної системи. Дану 

проблематику досліджувала значна кількість науковців, зокрема: В. Т. Гаврилюк, О. Г. 

Дубовий, І. В. Короп, І. К. Чурпій, Н. В. Кочмар, М. В. Іванова,  Н. В. Поліщук, Т. К. Сосова 

та інші  [1-6]. 

Метою роботи є оцінка сутності та особливостей філософського осмислення сучасного 

науково-технічного прогресу у світі. 

Основна частина. Потреба в сучасному динамічному соціальному та економічному 

розвитку в світі зумовлює перегляд підходів та філософії до розуміння та сутності реалізації 

сучасного науково-технічного прогресу. 

Факторами сучасного філософського осмислення науково-технічного прогресу є: 

- вирівнювання термів розвитку регіонів; 

- стимулювання НДДКР; 

- спільні проекти країн стосовно освоєння космосу, наукових розробок, медичних 

проектів; 

- активне стимулювання венчурного інвестування та інноваційних технологічних парків;  

- поєднання інтересів економічного розвитку з екологічними пріоритетами, культурними 

та духовними цінностями сучасного суспільства; 

- кастромізація суспільного розвитку та векторів і напрямків науково-технічного 

прогресу [2, 5]. 

Особливістю сучасного філософського осмислення науково-технічного прогресу є 

поєднання підходів до організації і реалізації підходів до науково-дослідних розробок і їх 

поступове пристосування до розуміння суспільством.  

Динаміка сучасного філософського осмислення науково-технічного прогресу 

визначається динамікою інвестицій, рівнем залучених кваліфікованих наукових кадрів, 

інтеграцією технологій та наукових розробок  [1, 4, 6]. 

Результати сучасного філософського осмислення науково-технічного прогресу зазвичай 

проявляються в формалізованих наукових і практичних розробках, нових товарах, нових 
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технологіях та в більшості випадків націлені на подальшу або початкову комерціалізацію для 

окупності вкладених коштів і реінвестування коштів у розвиток.  

Базовими перешкодами на шляху до активізації сучасного науково-технічного прогресу 

є: 

• традиції; 

• релігійні переконання; 

• обмеженість фінансування; 

• відсутність підтримки держави в окремих сферах та напрямках розвитку і 

сучасного науково-технічного прогресу [3]. 

Висновки. Таким чином, сучасний розвиток світу стимулює активні науково-дослідні 

роботи і як наслідок динамічний науковий прогрес, при цьому формами прояву науково-

технічного прогресу є покращуючи інновації та розробки, що покращують життя людей 

щодня, а інновації та активний розвиток технологій призводить до зростання швидкості 

пересування світом, впровадженні новацій в лікуванні важких хвороб, покращенні технологій 

будівництва та комунікацій, що в рамках філософського осмислення з одного боку стимулює 

розвиток масового збуту, а з іншого робить акцент на потреби особистості.  
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Философское осмысление современного научно-технического прогресса 

Аннотация. В работе рассмотрены философские аспекты развития современного научно-

технического прогресса. Приведенные ключевые факторы развития современного научно-

технического прогресса. Обоснованно сочетание НТР и объема затрат на НИОКР в мире с учетом 

современной конъюнктуры рынка и мировоззренческого развития общества. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, инвестиции, развитие, эволюция, капитализация, 

конъюнктура. 
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Philosophical concept of modern scientific and technical progress 

Abstract. The philosophical aspects of the development of modern scientific and technological progress are 

considered in the work. The key factors of development of modern scientific and technological progress are 

given. The combination of RTD and the volume of R&D expenditures in the world is justified, taking into 

account the current market conditions and world outlook. 

Keywords: scientific and technological progress, investment, development, evolution, capitalization, 

conjuncture. 
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Анотація. Розглянуто геоінформаційний моніторинг морського середовища,  як 

багатоаспектний метод пізнання. Висвітлено той факт, що він може бути 

використаний не тільки як інструмент вирішення практичних завдань, а й інструмент 

аналізу і пізнання світу. 

Ключові слова: філософія інформації, пізнання, інформація, геоінформатика, 

моніторинг, геоінформаційний моніторинг, перенесення знань.  

 

Вступна частина. В сучасних умовах суспільство закликає до нового типу 

функціонування цивілізації у всіх напрямках буття (соціальних, економічних, 

культурологічних, екологічних та технологічних), спрямованих на задоволення потреб і 

забезпечення повноцінної життєдіяльності соціуму, створення умов гармонії людини і 

природи, оптимального управління не тільки природно-ресурсним потенціалом, а й 

соціокультурною сферою. Це пов'язано, перш за все з тим, що сучасний світ живе в умовах 

гострих соціальних проблем, тому потрібні механізми, що сприяють сталому розвитку 

суспільства [1].  

Сфера баз геопросторових даних – одна із найдинамічніших областей в технології систем 

баз даних та геоінформаційних систем останнього десятиліття. Для цього є декілька причин, 

але, в першу чергу, це бурхливий розвиток геоінформаційних технологій та їх застосування у 

моніторингових системах різного призначення й територіального охоплення, яке 

супроводжується накопиченням великих масивів геопросторових даних, що потребують 

засобів надійного зберігання, постійного оновлення та спільного використання в 

інформаційних системах прийняття управлінських рішень з охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів. 

Тому метою роботи є розгляд геоінформаційного моніторинга морського середовища,  

як методу пізнання. 

mailto:yugkomfort@gmail.com
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Основна частина. Геоінформаційний моніторинг – це технологія та автоматизована 

система планування й проведення моніторингу на основі інтегрування даних з різних джерел, 

моделювання, оцінювання та прогнозування стану об’єктів моніторингу в середовищі 

геоінформаційних систем із застосуванням баз геопросторових даних і баз знань. Він  є 

підвидом моніторингових систем, а отже, успадковує від них усі їхні загальні властивості, цілі, 

призначення, методичне забезпечення організації мережі спостереження тощо, але має також 

притаманні тільки йому властивості та методи. 

В сучасних умовах на практиці застосовується геоінформаційний моніторинг різних 

середовищ (об’єктів), різного територіального охоплення, різного призначення з 

використанням різних методів й технологій спостереження. Але існують ключові відмінності 

геоінформаційного моніторингу від інших його видів відповідної класифікаційної групи, 

зокрема, традиційних статистичного та картографічного. По-перше, завдяки 

геоінформаційним системам він забезпечує інтегрування просторово-часових даних з різних 

джерел в єдиному координатному просторі, а, по-друге, дає змогу вирішити одну з основних 

проблем моніторингу природних ресурсів та довкілля, а саме: забезпечити перехід від 

інформації в точках (об’єктах чи пунктах мережі спостереження) до узагальненої інформації 

у просторі та часі на основі баз геопросторових даних  і усього арсеналу математичних методів 

геопросторового аналізу, геовізуалізації та баз знань, в яких подається формалізований опис 

причинно-наслідкових відношень між об’єктами і явищами довкілля [1, 2, 3]. 

Геоінформаційний моніторинг морського середовища, в свою чергу, включає 

систематичні спостереження і оцінювання стану морських вод, визначення впливу 

забруднення на природні фізико-хімічні і гідробіологічні процеси; вивчення шляхів і 

параметрів поширення та природної утилізації забруднюючих речовин для подальшого 

визначення можливого режиму їх захоронення у водному об'єкті; прогнозування динаміки 

забруднення вод морів і океанів на найближчу і віддалену перспективи за відомими 

значеннями скиду відходів, гідрометеорологічними і гідрохімічними умовами та розроблення 

рекомендацій для оптимального режиму скидів у певних ділянках морів і океанів. 

Як метод пізнання, сучасний моніторинг розвивався за принципом диференціації та 

інтеграції. Окремі види моніторингу представляють приклад диференціації. 

Геоінформаційний моніторинг морського середовища є прикладом інтеграції. Він дозволяє 

здійснювати міждисциплінарне перенесення знань, що також характерно для сучасних наук і 

методів пізнання. Як інструмент пізнання геоінформаційний моніторинг морського 

середовища характеризується розширенням області дослідження відповідно до розширення 

сфери людської діяльності. Характерним прикладом є освоєння глибин морського простору.  

В процесі проведення геоінформаційного моніторингу за основу беруться певні 

дескриптори якості морського середовища, такі як  підтримання біологічної різноманітності;  

визначення кількості немісцевих видів, що були введені в результаті людської діяльності; 

знаходження в стабільних біологічних межах популяції усіх риб і молюсків, що 

експлуатуються в комерційних цілях; цілісність морського дна;  рівні концентрації 

забруднюючих речовин; наявність забруднюючих речовин у рибі або іншій риболовній 

продукції;  рівень підводного шуму. 

З позицій дослідження розвитку і саморозвитку слід зазначити, що базовим поняттям 

геоінформаційного моніторингу є інформаційна модель ситуації [4]. Саме вона, на основі 

спеціальних інформаційних моделей, дозволяє оцінити стан об'єкта моніторингу, його 
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інформаційну позицію і його інформаційну перевагу і т.д. Як інструмент вирішення 

прикладних завдань геоінформаційний моніторинг морського середовища поширюється на 

більш широкий клас задач в порівнянні з іншими видами моніторингу. Наприклад, на його 

основі проводять: моніторинг прибережних територій, моніторинг надзвичайних ситуацій, 

екологічний моніторинг,  моніторинг водних об'єктів.  

В розвинутих країнах створені національні системи оперативного моніторингу нафтових 

забруднень прибережних акваторій і територіальних вод. В рамках міжнародних угод 

(спеціальна директива країн Європи, Боннська угода про взаємну допомогу у боротьбі із 

забрудненням Північного моря, Бухарестська конвенція по Чорному морю, Гельсінська 

конвенція по Балтійському морю та інші) створені регіональні системи по окремим морях. В 

рамках наукових програм найбільша кількість проектів проводиться по програмі GMESS - 

глобальний моніторинг довкілля для цілей екології та безпеки, організованої за спільною 

ініціативою Європейського космічного агенства і Євросоюзу. 

Світовий досвід показує, що в системах моніторингу морського середовища ключова 

роль виявлення критичної ситуації належить супутниковій радіолокаційної інформації, проте 

підтвердження факту екологічного порушення і виявлення винуватця встановлюється на 

підставі авіаційних, морських, берегових спостережень. В Україні постійний моніторинг 

забруднень проводиться тільки у деяких морях або в рамках окремих проектів. 

Висновок: Сучасний геоінформаційний моніторинг морського середовища - це не 

технологія, а комплекс методів пізнання навколишнього світу у водному середовищі, які 

дозволяють вирішувати широке коло соціальних, прикладних і теоретичних завдань. В процесі 

його проведення за основу беруться певні дескриптори якості морського середовища. 
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Philosophy of geoinformation monitoring of the marine environment 

Аnnotation. The geoinformation monitoring of the marine environment is considered as a multidimensional 

method of cognition. The fact that it can be used not only as a tool for solving practical problems, but also as 

a tool for analysis and knowledge of the world is covered. 

Keywords: information philosophy, cognition, information, geoinformatics, monitoring, geoinformation 

monitoring, knowledge transfer. 

 

Т.А. Белопольская, А. В. Худолий 

Философия геоинформационного мониторинга морской среды 

Аннотация. Рассмотрен геоинформационный мониторинг морской среды, как многоаспектный 

метод познания. Освещен тот факт, что он может быть использован не только как инструмент 

решения практических задач, но и инструмент анализа и познания мира. 
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Анотація: У статті розглянуто прогрес інформаційних технологій та штучного 

інтелекту зокрема. Чи потрібно людині остерігатися штучного інтелекту, та чи є 

він благом для нас. 

Ключові слова: Інформаційні технології; штучний інтелект; нейронні мережі. 

 

Вступна частина.Информационные технологии способствую развитию человечества. 

Увеличивается производительность труда и улучшается качество жизни людей. Ни для кого 

не секрет, что компьютерные технологии в ХХI веке развиваются очень быстро. 

Производители постоянно соревнуются в выпуске новых технологий, и это чувствуют 

покупатели во всем мире. 

А ведь в сравнительно недалеком прошлом люди прекрасно обходились без гаджетов. 

Не проводили массу времени в виртуальном мире. Сейчас мы видим ситуацию, при которой 

благодаря инновационным достижениям многие люди уже стали зависимы от популярных 

устройств, как от сильнодействующего наркотика. Они готовы выстаивать длинные очереди, 

чтобы стать владельцем модного планшета.  

Основна частина.Однако сейчас, в ХХI веке, особенно острой является проблема 

искусственного интеллекта. Сегодня теме искусственного интеллекта уделяется большое 

внимание. Руководствуясь удобством, мы возлагаем на ИИ часть надоевших и скучных 

функций, и доверяем ему и принимать важные решения за нас. На данный момент, 

популярность искусственного интеллекта и его преимущества кажутся не подлежащими 

сомнениям. Но мы, не часто задумываемся, не произойдет ли так, что комфорт и выгода, 

обернутся ударом для человека. И стоит ли человеку опасаться искусственного интеллекта? 

Умные машины уже сейчас побеждают профессионалов в разных логических играх,  

умеют распознавать человеческий голос и еще многое другое. Каждую неделю мы узнаем обо 

все новых достижениях компьютерных программ.  

По-настоящему "горячей" тема искусственного интеллекта стала в последние несколько 

лет. Ученые связывают это с бурным развитием нейронных сетей, которое, в свою очередь, 

стало возможным с появлением более мощных компьютеров. 

Фантастические книги и фильмы сформировали в нашей голове будущее, где мир 

поработили машины. Но в действительности все намного прозаичнее, потому как до 

появления разумных машин  еще относительно далеко. Однако если не ближайшие несколько 
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десятилетий, но мы все, же можем дожить до времени, когда появится настоящий 

искусственный  интеллект, который будет превосходить человека во всех аспектах. В том 

числе он сможет думать самостоятельно [1]. 

Многие боятся, что ИИ заменит человека во всех сферах промышленности. Пока об этом 

говорить рано, а вот то, что высокие технологии помогают автоматизировать различные 

процессы - это факт. Цель этих намерений - не заменить людей, а сделать труд человека более 

эффективным. 

Многие современные ученые в области ИТ, например, Стивен Хокинг, Билл Гейтс, Илон 

Маск в разных интервью не раз говорили что опасаются, что люди могут потерять контроль 

над роботизированными машинами, а искусственный интеллект принесет больше вреда, чем 

пользы. Стивен Хокинг заявил, что усилия по созданию мыслящих машин могут привести к 

тому, что само существование человечества окажется под угрозой. Единственное 

положительное решение проблемы Илон Маск, например, видит в непосредственном 

объединении с компьютерами. 

В частности мнение еще одного ученого Венделла Валлаха, состоит в том что угрозой 

является не сам ИИ а люди, которые могут его использовать в своих корыстных и опасных 

целях. Одной из наиболее опасных угроз являются самостоятельные системы вооружения, 

которые запрограммированы на убийство и представляют реальный риск для жизни. Или еще 

одна сторона, откуда можно ожидать удара это социальные медиа с помощью своих 

автономных алгоритмов знают, кто мы, что нам нравится, и понимают, о чем мы думаем. 

Сегодня искусственный  интеллект используется почти во всех сферах человеческой 

жизни, в данный момент его применяют в таких областях как: 

• Экология;  

• Медицина; 

• Распознавание образов;  

• Интернет-маркетинг; 

• Военное дело; 

• Роботизация. 

И это далеко не полный перечень использования искусственного интеллекта. К 

сожалению, по мере расширения возможностей ИИ мы все чаще будем видеть, что он 

применяется для опасных или вредоносных целей. Экспоненциальный рост технологии делает 

обсуждение оптимальных путей дальнейшего развития одной из первоочередных задач, и чем 

раньше этот процесс начнется, тем менее разрушительным будет влияние. 

Большинство экспертов связывают прогресс в развития ИИ с развитием нейронных 

сетей. 

Нейронные сети - это одно из направлений исследований в области искусственного 

интеллекта, основанное на моделировании биологических процессов, которые происходят в 

человеческом мозгу. На сегодня, как признают специалисты, нейронные сети признаны одним 

из лучших алгоритмов машинного обучения, а решения на их основе показывают на данный 

момент самые выдающиеся результаты. Например, система распознавания голоса, уже сейчас 

распознает некоторые голосовые команды и адреса лучше, человека [2]. 

Висновки.Так стоит ли нам бояться ИИ? Искусственный интеллект еще не скоро 

вытеснит человека, даже в тех сферах деятельности, где ученым удалось добиться немалых 
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успехов. Потому как, он еще не настолько развит, а для полноценного развития ему не хватает 

возможности самостоятельно думать. Но грань между человеком и машиной постепенно 

стирается. Рано или поздно появятся машины, владеющие таким же уровнем ощущений и 

эмоционального интеллекта, что и человек. 
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Progress of artificial intelligence - is it good for human? 
Abstract. The article deals with the progress of information technologies and artificial intelligence in particular. Do we 
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Keywords: Information technology, artificial intelligence, neural networks.  
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Прогресс искусственного интеллекта – это благо для человека? 

Аннотация. В статье рассмотрены прогресс информационных технологий и искусственного 

интеллекта в частности. Нужно человеку остерегаться искусственного интеллекта, и является ли 

он благом для нас. 

Ключевые слова: Информационные технологии; искусственный интеллект; нейронные сети. 
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Анотація. У статті досліджується роль техніки і технологій на розвиток 

суспільства. 

Ключові слова: техніка, прогрес, суспільство, технологія. 
 

Вступна частина. Перед сучасним світом постали небачені раніше загрози, які виникли 

в економічній, соціальній, політичній, духовній сферах життєдіяльності. Глобальні ризики 

підривають фундаментальні основи людського буття, ставлять під загрозу існування людини 

як такої. Сучасне суспільство живе в умовах глобалізації, інформатизації та розвитку високих 

технологій. І саме це викликає стрімкі зміни способу матеріального і духовного життя, 

суспільного виробництва. Людина не просто користується досягненнями науково-

технологічного прогресу, а, по суті, стає заручником нової «цивілізації» зі штучно створеним 

середовищем її буття та віртуальним інформаційним простором. Саме це і є великою 

проблемою на сьогодення.  

Основна частина. Науково-технічний прогрес — це неперервний процес одержання і 

нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої 

у виробництво і всі сфери життя.   

http://0s.onugw33mmf5gq2l2nzus44tv.cmle.ru/computers/articles/79143/
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Нарешті, швидкий розвиток науки і техніки у XX ст. веде до зламу цілої серії усталених 

психологічних стереотипів життя, що дуже важко переживається, а інколи приводить до 

висновку про те, що людство психологічно не готове до такого техніко-технологічного вибуху 

і нагадує дитину, до рук якої потрапили сірники і ще небезпечніші речі. Інколи сучасний стан 

справ у суспільстві порівнюють із казковою ситуацією: джин вирвався із пляшки, а 

приборкати його вже неможливо. 

Чого ж все-таки ми досягли? Однією з головних задач, поставлених перед технічним 

прогресом ще в епоху Відродження було звільнення людини від важкої фізичної праці. 

Здавалося б, ми досягли колосальних успіхів: сівалки, збиральні машини та інше в сільському 

господарстві; екскаватори, підйомні крани та безліч машин і верстатів в промисловості; 

пилососи, пральні та миючі машини, програмовані плити і печі в домашньому господарстві.  

Але який же результат? Як і в давнину, так і тепер є люди, які живуть за рахунок інших, 

і цих людей як тоді, так і зараз вражає моральний розклад, найгірше, ніж непосильна праця 

Єдина помітна зміна - це заміна переважно фізичної праці на переважно розумовий. В 

результаті цього змінюється і форма перевтоми. Тепер замість втомлених, ниючих м'язів – 

моральна напруга, яка зараз в більшості людей, але навряд чи такими змінами можна 

пишатися.  

Звичайно, і суспільство підлаштовується під впровадження науково-технічного 

прогресу, роблячи всі зміни необхідними. Отже, реального руху до поставлених цілей не 

відбувається, але наше життя стає залежною від все більшої і більшої кількості речей, тобто 

ми залежимо від впроваджених в життя продуктів науково-технічного прогресу. Ми ніби 

біжимо щосили вперед, але залишаємося на місці. 

Глобальні загрози, наслідки яких виявились у зміні характеру усталених структур 

людської життєдіяльності, розмили чіткі лінії економічних, інформаційних, культурних 

розмежувань між народами світу, породили цілий ряд деструктивних явищ. Головними з них 

є  війни та руйнування природи і культури. Швидкий розвиток техніки і технологій привів до 

руйнування ціннісних констант життя, продемонстрував психологічну неготовність людства 

до техніко-технологічного вибуху. 

Найголовнішою загрозою з боку НТП можна вважати все зростаючу залежність людини 

від техніки. Кожен день нова техніка - це гасло сучасності. Сучасне суспільство вже не зможе 

жити без технічного оснащення адже їхня робота, їх дозвілля, так, майже все їхнє життя в 

техніці. Сучасна економіка майже повністю комп'ютеризована. Можливо, хтось скаже це нові 

робочі місця, а як же одиниці машин, які замінять тисячі людей, догляд за якими виконують 

всього лише кілька людей - це чи не безробіття. Техногенні катастрофи приносять значної 

шкоди природі і людям. Це коротко про екологічні проблеми. Жодна техніка не приносить, 

крім комерційної, користі ні людині, ні природі. Так, вона покращує, спрощує і продовжує 

життя, але що буде відбуватися в довгостроковій перспективі? Забруднення річок відходами 

виробництва, витончення озонового шару, вирубання лісів. Нині уряд і багато великих 

компаній співпрацюють із захисниками природи і намагаються знайти нові, безпечні шляхи 

виробництва. 

Так, філософ Ортега-і-Гассет говорить про «життєву дезорієнтацію» суспільства, про 

«загублену» людину, яка не в стані йти в ногу зі своєю «власною» цивілізацією. Як би там не 

було, а розвиток техніки і технологій змусив по-новому осмислити буття людської цивілізації. 

Насамперед, переоцінити роль техніки в розвитку сучасної цивілізації. 
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Оптимістична оцінка розвитку техніки представлена різними концепціями 

технократизму, вихідну тезу яких можна сформулювати так: техніка сама здатна 

нейтралізувати або й подолати ті негативні наслідки, які несе людству її розвиток і поширення. 

К.Ясперса висловив дуже чітку позицію : «техніка – це лише засіб, сама собою вона не є 

ні доброю, ні поганою. Усе залежить від того, що з неї зробить людина». «Оскільки техніка 

сама не ставить перед собою ніякої мети, вона перебуває по той бік добра та зла або передує 

їм». 

З огляду на попередні міркування не можна не визнати справедливість за словами 

Ф.Раппа: “Амбівалентність (наявність протилежних значень) техніки не можна усунути. 

Техніка служить для полегшення і вивільнення, але також створює нові обмеження, обтяження 

та прилучення, її вважають гарантом людського розвитку та соціального поступу, проте вона 

викликає також нелюдські й руйнівні наслідки”. 

Висновки. Отже, у техніці ми можемо побачити драматизм людського становища у світі, 

бо ми не можемо бути людьми без техніки, бо ми буквально залежимо від неї і не можемо 

тотально технізуватися. Ми не можемо існувати, не втручаючись у самодостатній хід 

природних процесів, але це втручання може нам вартувати нашого існування і навіть 

існування нашої планети. Саме тому слід поставити таке питання, яке пов’язані з тим, чи 

вимірюються успіхи техніки і технологій по шкалі гуманізму. 
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Анотація: У даній статті розглянуто філософське поняття трансгуманізму. 

Проаналізована історія його розвитку в різні епохи, трансформування з 

самовдосконалення в трансгуманізм. Висвітленні його ключові поняття та 

особливості. З’ясовані його переваги та недоліки. 

Ключові слова: трансгуманізм, Джуліан Сорел Хакслі, наука, безсмертя, штучний 

ітелект, гуманізм, марксизм, транслюдина. 

 

Вступна частина: Тема трансгуманізму в останні десятиліття активно обговорюється в 

різних областях знань. Дослідження в науці, філософії, соціології та ряді інших дисциплін 

нерідко сходяться в точці, де кожна з них змушена звернутися до питання про долю людини, 

в формуванні якої - і розумовому, і фізичному - стали грати таку велику роль різного роду 

технології. Актуальність даної теми полягає в тому, що трансгуманізм є напрямком у 

філософії, котрий розвивається,відіграє значну роль в розумінні явищ соціального життя. 

Оцінки ідей трансгуманізму досить неоднозначні: в кінці XX століття цей напрям сприймався 

здебільшого позитивно, але поступово ця теорія набула своєї критики. Деякі вчені вважають, 

що прихід постлюдини підірве сімейні відносини, статеву диференціацію, норми моралі. 

Поєднуючи в своєму дискурсі науковий, научнопопулярний і науково-фантастичний підходи, 

трансгуманізм, з одного боку, завойовує масу прихильників в академічних і широких колах, з 

іншого - викликає багато критики на свою адресу, не завжди наукової і конструктивної [9]. 

Метою статті є розгляд історії трансгуманізму, демонстрація його переваг і недоліків, 

зображення цілісної картини цього напрямку філософських досліджень. 

Основна частина. Походження терміну. Обговорення передісторії терміну 

«трансгуманізм», так само як і те, що він собою знаменує, не знаходить простої відповіді. 

Дослідження доходять до відомого біолога, засновника ЮНЕСКО і Фонду дикої природи 

Джуліана Сорреля Хакслі, який в 1957 році замінив цим поняттям слово «євгеніка». Звідки 

Соррел Хакслі взяв поняття трансгуманізму? Слово «трансгуманізм» було використано в 1312 

році в «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі [10]. 

«Пречеловеченье вместить в слова 

Нельзя; пример мой близок по приметам, 

Но самый опыт — милость божества»[2]. 

У коментарях до російського перекладу «Божественної комедії» перекладач Михайло 

Леонідович Лозинський пише, розуміючи особливу важливість цього слова, що так він 

переклав італійське «trasumanar», що означає вихід за межі людських можливостей. 

Американський поет і перекладач «Божественної комедії» Генрі Уодсворт (1807-1882) 

перекладає це слово на англійську як «transhumanise». Пізніше Джуліан Хакслі вводить це 

слово до вжитку, пропонуючи в книзі «Нові пляшки для нового вина».[9] 
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Стимулом до утворення трансгуманізму можна вважати есе «Дедал: наука і майбутнє» 

(1923) британського біохіміка Джона Холдейна, в якому він описує, як наукові і технологічні 

відкриття можуть змінити суспільство і поліпшити становище людини. Ще один впливовий 

ранній транс гуманіст- це Есфандіарі, який пізніше змінив ім'я на Fm-2030 (Future Man 2030)У 

1989 у своїй книзі «Чи транслюдина ви?» він дав перший опис концепції транслюдини як 

еволюційного містка до постлюдства [3]. Завдяки роботам Наташі Віта-море сформувався 

напрямок трансгуманістічного мистецтва, який висловлює такі цінності, як продовження 

життя, збільшення активності і здатності до творчості, вивчення світу, необмежене 

самовдосконалення та ін. Це мистецтво створене на основі знань вчених, інженерів, філософів, 

вчителів та інших фахівців [3]. 

Ідея самовдосконалення людини і її переростання в трангуманізм. Трансгуманісти 

люблять говорити про свій атеїзм, раціоналізмі, прихильність до суворої науки. Насправді 

трансгуманізм - квазірелігійне вчення, де більше фантазії, ніж осмислених тез і достовірних 

фактів. Однак ця ерзац-релігія виросла не на порожньому місці, придивившись, ми дізнаємося 

змінене і перекручене християнство. Душа розвивається, вона вічна, вона оживляє людину. 

Тіло тлінне, схильне до хвороб і смерті, бентежить розум бажаннями і пристрастями. 

Безсмертне нібито є в рабстві у смертного і повинно бути звільнено. Варто відзначити 

насамперед суто християнський підхід до людини, тільки з заміною душі на свідомість, дух на 

інформацію. Нова в трансгуманізмі тільки форма. 

Взагалі, побоювання різних проявів біологічного - характерна риса релігійності. У 

своєму запереченні «тлінності» адепти релігії, і трансгуманізму як квазі-релігії, готові 

відмовитися від самого життя. Воскресіння = удосконалення людини наукою до стану 

безсмертя. 

У Європі крізь плин Середніх віків з новою інтелектуальною силою почалася епоха 

Відродження. Людське буття і світ природи знову стали законними об'єктами дослідження. 

Ренесансний гуманізм закликав людей покладатися на власні спостереження і власне 

судження, ніж рахуватися з релігійними авторитетами. Ренесансний гуманізм також створив 

ідеал гармонійної особистості, високорозвиненої в науковому, моральному, культурному та 

духовному аспектах. Віхою цього періоду стала «Промова про гідність людини» (1486) 

Джованні Піко делла Мірандола, яка проголошує, що людина не має готової форми і несе 

відповідальність за своє формування: 

«Ми зробили тебе створінням ні небесним, ні земним, ні смертним, ні безсмертним, щоб 

ти міг, як вільний і гордий творець свого буття, надати собі образ, якому віддаєш перевагу. 

В твоїх силах спуститися до нижчих, звіриних форм життя, але ти можеш за своїм 

рішенням піднестися і до вищого порядку, до життя божественного». 

Століття Просвітництва, як прийнято думати, почалось з публікації «Нового Органона» 

(1620) Френсіса Бекона, який запропонував наукову методологію, засновану більше на 

емпіричному дослідженні. Ф. Бекон виступав за проект «здійснення всіх можливостей», тобто 

використання науки для досягнення панування над природою, з тим, щоб поліпшити умови 

людського життя. 

Спадщина Відродження, з'єднуючись з впливом Ісаака Ньютона, Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Іммануїла Канта, Маркіза де Кондорсе та інших мислителів, сформувала основу 

для раціонального гуманізму. Цей гуманізм виділяє емпіричну науку і критичний розум - на 
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противагу одкровення і релігійним авторитетам - як способи вивчення природи і нашого місця 

в ній. 

У роботах М. Н. Ейнштейна зустрічається поняття техногуманізму. Він розуміє під ним 

черговий «постбіологічний» етап розвитку, пов'язаний з технічним мистецтвом. Автор 

підкреслює, що досконалі творіння людського генія в вигляді нових форм комунікації, 

конструювання, обміну та зберігання інформації вдосконалюють людину, а сама людина 

набуває «надлюдського» життя в своїх творіннях. У концепції М.Н. Ейнштейна акцент 

зроблений на інтелектуально-творчій естафеті, що передається від людини до технолюдини і 

штучного розуму. Вчений вірить, що створені людиною машини зможуть розширити уявлення 

про неї, створивши нові передумови для розвитку гуманізму [7]. 

У 1750 році французький лікар і філософ-матеріаліст Жюльєн Оффре де Ламетрі в роботі 

«Людина-машина» стверджував, що «людина всього лише тварина, або збір пружин, які 

заводять одна одну». Якщо людські істоти складаються з матерії, підкоряючись тим же 

законам фізики, які працюють за межами нас, то повинно бути в принципі можливим 

навчитися маніпулювати людською природою так само, як ми маніпулюємо зовнішніми 

об'єктами. 

Після публікації «Походження видів» Чарльза Дарвіна (1859) з'явилася можливість 

побачити поточну версію людства не як кінцеву точку еволюції, а скоріше як її ранню стадію. 

Природним стало звернення до думок Ф. Ніцше про надлюдину, що найвиразніше 

сформульованими у книзі «Так говорив Заратустра» (1883-1885). Ідеї Ф. Ніцше містять доводи 

«на користь генетичної інженерії» або навіть трансгуманізму в цілому. «Надлюдина» 

Ф. Ніцше заснована на визнанні зла як вищого блага, а ідеальний образ «надлюдини» Ніцше 

знаходив у Цезаря Борджіа - «людини-хижака». Ніцшеанська «надлюдина» - не краща з усіх 

людей, а «виняткова людина». 

Концепція трансгуманізму в своєрідній мірі була властива і такій потужній філософській 

школі, як марксиська. Світле майбутнє в навчанні К. Маркса було названо соціалізмом. Це 

повинно було бути суспільство без класів і без експлуатації людини людиною, суспільство без 

ринку і приватних власників, ідеальній людині в ньому не загрожують соціальна бідність, 

хвороби і в перспективі смерть. К. Маркс вважає, що фізичний світ не повинен пояснюватися 

як щось «надприродне», що в природному світі існують закони, які пояснюють себе самі. Для 

марксистської філософії, в марксистській теорії пізнання наука грає вирішальну роль. [4] 

Поняття «нова людина» починає входити в ужиток вже вперше після Великої жовтневої 

соціалістичної революції. У статті «Про стару і нову людину» (1932) М. Горький писав: «У 

Союзі Рад зростає нова людина, і вже безпомилково можна визначити її якості. Вона володіє 

довірою до організуючої сили розуму, - довіри, яка втрачена інтелігентами Європи, 

виснаженими безплідною роботою примирення класових протиріч. Вона відчуває себе 

творцем нового світу і хоча живе все ще в умовах важких, знає, що створити інші умови - мета 

і справа її розумної волі, тому у неї немає підстав бути песимістом»[8]. 

Привид євгеніки майорить над більшою часткою думок трансгуманізму. У першій 

половині 20-го століття цей термін став відомий завдяки дослідам нацистської Німеччини. 

Нацистська пропаганда виводить свій расовий стандарт. У засобах інформації проголошується 

обов’язковість критеріїв зовнішності для справжнього арійского чоловіка та жінки. 

Основними психічними якостями нордичної раси є здатність до оцінки, правдивість і 

енергійність. З першим з них пов'язані почуття справедливості, тенденція до відокремлення, 
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недовіра до красномовства, підозрілість, почуття реальності, недовіра до чужинців і вірність 

тим, хто визнаний гідним довіри [11]. 

Таким чином, сьогодні трансгуманізм постає перед нами як новий етап в еволюції 

міркувань про людину. Спираючись на досягнення науково-технічного прогресу, 

трансгуманізм стверджує, що положення людини фундаментально зміниться за допомогою 

технологій. В якості аргументів наводяться такі нові можливості людини як: ліквідація 

старіння і смерті, посилення фізичних, розумових і психологічних можливостей, викорінення 

страждань і смертельних хвороб, психіатричних відхилень і багато іншого. У своїй сучасній 

формі трансгуманізм як світогляд, що апелює до досягнень науки і техніки, був, в основному, 

сформульований в лекціях і публікаціях FM-2030. FM-2030 називає такі ознаки транслюдини, 

як поліпшення тіла імплантатами, безстатевість, штучне розмноження і розподілена 

індивідуальність.  

Головні особливості трансгуманізму. У чому його базові відмінності від теорій 

самовдосконалення людини в минулому? 

Відмінними рисами трансгуманізму як філософської теорії є: 1) прагнення до включення 

саме в науковий дискурс - на мові науки і в правилах наукового міркування; 2) позиція 

реалізації вже «тут і зараз» тих чи інших експериментів над людською природою [13]. 

Теорія самовдосконалення Роберта Уікланда і Петера Голлуітцера стверджує, що коли 

люди відчувають, що важливий для них аспект я-концепції знаходиться під загрозою, у них 

з'являється мотивація пошуку додаткового соціального визнання цього аспекту своєї 

ідентичності. 

Моральні дилеми трансгуманізму. У чому його прихована небезпека. 

Перспективи модифікації людини стали причиною безлічі дискусій і суперечок не тільки 

серед звичайних людей, а, як і слід було очікувати, в наукових колах. Наприклад, 

американський письменник, філософ і політолог Френсіс Фукуяма сприйняв трансгуманізм як 

найнебезпечнішу в світі ідею. В цілому ж критика трансгуманізму і того, що він пропонує, 

представлена двома основними формами (нерідко вони доповнюють одна одну): 

• «практична» форма - критика на тему досяжності трансгуманістичних цілей; 

• «етична» форма - критика на тему світогляду та моральних переконань прихильників 

трансгуманізму і самих трансгуманістів) [5]. 

Трансгуманістичний рух цікавий також тим, що саме критикує власне вчення з метою 

передбачення можливих небезпек і загроз трансгуманістичного майбутнього. В рамках 

трансгуманізму існує навіть розділення критики на формалізовані контраргументи [12]:  

«Аргумент Пітера Пена» вказує на те, що небезпека ТГ-технологій може завести 

людство в глухий кут відсутності потреби до подальшого розвитку і «дорослішання».  

«Аргумент Франкенштейна» (обезлюднення) полягає в тому, що ТГ-технології здатні 

розмити межу між людиною і артефактом. За рахунок дарованих ТГ-технологіями 

можливостей надлюдина не потребуватиме норм моралі і не матиме звичних психологічних 

якостей. 

«Аргумент достатнього» полягає в тому що екзистенційно неправильно позбавлятися 

обмежень, накладених природою. Наприклад: межі тривалості життя або інтелектуальних 

здібностей. 
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«Аргумент Гаттаки» (назва запозичена з антиутопійного твору): критики вважають, що 

при безконтрольному розвитку ТГ-технологій людство абсолютно (аж до абсурдності) 

стратифікується на уберменшів, у яких є все, і унтерменшів, у яких немає нічого. 

«Аргумент Термінатора» (екзистенціальний ризик) полягає у тому, що при 

нерозумному застосуванні ТГ-технологій існування людства опиниться під загрозою. До 

таких технологій належать, перш за все, штучний інтелект і нанотехнології. 

«Аргумент гри в Бога» (гординя) - це релігійний аргумент, в першу чергу висувається 

християнами, який полягає в тому, що людина, знайшовши здатності, близькі до 

божественних, в свідомості своїй замінить собою Бога [12]. 

Висновки: Підтримуючи ідею трансгуманізму, не варто забувати, що тотальне 

впровадження техніки і поширення технологій починають морально спустошувати людину, 

перетворюючи її на механізм, нездатний любити і жертвувати, мати і нести в життя морально-

естетичні цінності. Необхідно пам'ятати: людина - істота тілесно-духовна. Всі сучасні кризи і 

ризики, в тому числі глобального характеру, вирішуються на рівні людини в її статусі бути 

здатною нести відповідальність за скоєне, за створений світ техніки, машин і роботів.  
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Трансгуманизм как направление философских исследований. 

Аннотация: в данной статье рассматривается философская концепция трансгуманизма. 

Анализируется история его развития в разные эпохи, превращения из самосовершенствования в 

трансгуманизм. Освящены его ключевые понятия и особенности. Объяснены его преимущества и 

недостатки. 

Ключевые слова: трансгуманизм, Джулиан Сорелл Хаксли, наука, бессмертие, искусственный 

интеллект, гуманизм, марксизм, трансчеловек. 
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Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

el.dorgalis@gmail.com 

 

Анотація. У статті досліджено культуру спілкування та етикет, його значення у 

суспільстві. 

Ключові слова: Етикет, ввічливість, тактовність, коректність, вихованість, ділове 

спілкування, культура спілкування, етичний кодекс. 

 

Ціль: розглянути засадничі поняття і положення, що лежать в основі уявлень про 

культуру поведінки в цілому і цивілізованих формах спілкування. Роз’яснити поняття етикету 

та її норми, етичний кодекс 

Вступна частина:  У сучасному світі проблеми спілкування набувають все більше і 

більше гостроти. Ця тема розглядається не одне десятиліття. Сучасні гаджети замінюють 

вербальне спілкування. Але кожного дня ми зустрічаємось з людьми різних верств населення, 

різних конфесій і тим самим спостерігаємо на зростаючу динаміку міжособистісних і 

культурних контактів. Глобальні соціальні зміни на планеті, розвиток економіки, політики та 

соціокультури, масові переміщення людей - все це різко підвищило вимоги до культури 

спілкування взаємовідносин між людьми. Інтерес до питань етикету, великою мірою 

пояснюється й новим осмисленням самого поняття спілкування як найважливішого фактора 

існування людства та суспільства. 

mailto:el.dorgalis@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

125 

Основна частина: Етикет складова частина суспільної культури. Це сукупність правил 

поведінки, що стосується зовнішнього прояву людських відносин. Спілкування не тільки 

регулюються певними нормами, а й правилами етикету. Під нормами моральності розуміють 

такі норми, які обумовлюють нормальну людську життєдіяльність. Ці  правила доступні для 

кожного. Етикет розрізняють на такі види: дипломатичний, воєнний,церковний, гостиний та 

повсягдений. Найсуровіший вид - воєний та дипломатичний.  

Є певні норми,які виражають природні прагненню людства до встановлення людяності, 

що базуються на взаємній гуманності, повазі та справедливості. За будь-якими нормами 

завжди приховується певний моральний зміст. За мораллю пов’язані  такі норми етикету, як 

коректність, тактовність та ввічливість. В їх основі лежать такі моральні принципи та норми, 

як гуманізм, доброзичливість та колективізм. 

Ввічливість - це перед усім, дотримання загальноприйнятих правил вміння себе вести 

чемно, порядно та привітно. У відповідності з конкретними ситуаціями: на роботі, в сім`ї, у 

гостях, в громадських місцях, тощо. 

Тактовність - це вміння дотримуватись міри у взаємовідносинах. Тобто, службових, 

ділових, особистих, тощо. Така людина звертає увагу не тільки на зміст слів, дій, вчинків, але 

й на їхню форму, враховує особисті та індивідуальні особливості, настрій, психологічний стан 

свого співрозмовника. Під тактовністю маємо справу про невтручання у особистий простір 

опонента («не лізь у чужі справи»). Такт – це почуття міри, яка підказує найбільш делікатну 

лінію поведінки. 

Коректність – поняття, яке з’єднує в собі поняття ввічливості та тактовності. Зміст цього 

поняття полягає у вмінні тримати себе в рамках пристойності в будь яких життєвих ситуаціях, 

не пригнітаючи при цьому гідність та гордість іншої людини. Коректна людина в будь-якій 

ситуації , насамперед конфліктній, повинна поводити себе гідною, не принижувати інших, не 

використовувати слова ненормативної лексики. Кожного дня спілкування дуже часто 

співпадає з ввічливістю, тактовністю та коректністю. Синонімом  до цих понять вважається 

вихованість. 

Вихованість – це сукупність понять «ввічливість», «коректність», «тактовність». Це 

вміння себе поводити гідно та достойно, як інтелігентна людина. Вихована людина є 

доброзичливою, культурною, вміє тримати себе в рамках загальноприйнятої пристойності, не 

принижує гідність іншої людини, співрозмовника, вміє бути коректною у відношеннях до 

інших. 

Вихованість починається з уміння слухати та не перебивати опонента. Багато конфліктів 

виникає саме тоді, що дехто чує тільки себе і неуважно слухає іншого. Уміння або невміння, 

бажання або небажання слухати іншого як раз і визначають характер відносин між людьми 

,які спілкуються. 

Саме доречно зараз надати пояснення поняттю, як ділове спілкування. Ділове 

спілкування - це форма контактів і взаємодія людей, які представляють свої організації. 

Особливості ділового спілкування: офіційність, спрямованість на встановлення контактів та 

прийняття взаємоприйнятого рішення. Переговори, консультації, презентації, збори, 

конференції, наради, встановлення та налагодження зв’язків – все це є процедури соціальної 

діяльності ділового спілкування. 
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Ще варто підкреслити поняття «етичний кодекс», в його основі лежить професійна 

діяльність людей. Етичний кодекс – це моральні правила поведінки, на базі яких стоїть 

діяльність і взаємозв’язок людей у сферах спілкування. 

Головна особливість спілкування –є взаємодія. Спілкуючись, люди повинні рахуватися 

із звичаями, соціальними нормами, традиціями, що існують у певному колективі. Процес 

спілкування охоплює соціальну взаємодію членів суспільства, їх спільну працю, власну 

комунікацію. Упорядкованість досягається за допомогою норм і правил, які регулюють 

характер спілкування залежно від його засобів та мети. 

Від того, як спілкуються між собою люди, залежить стан нервової системи, благополуччя 

та спокій на роботі та сім`ї. Також від манери спілкування теж залежить успіх  і у роботі. 

Володіючи нормами спілкування, людина може уникнути конфліктів, проблем, вона швидше 

досягне своїх цілей у житті. 

Культура спілкування – про неї говорять дуже багато і не одне століття. Кожна епоха 

розвитку людства виробляє свої традиції, норми. Культура спілкування – є складовою 

частиною людини культурною . Для культури характерною складовою є- нормативність, яка 

відзначає,як повинні спілкуватись люди в конкретних життєвих ситуаціях в певному 

суспільстві. 

Культура спілкування людини – це частка моральної культури особистості. Відсутність 

її свідчить про бездуховність людини.  

Уся система спілкування людини до інших людей реалізується через спілкування. 

Соціальна функція спілкування виступає засобом передавання суспільного досвіду. 

Спілкуючись, люди можуть обмінюватись досвідом, думками, інтересами, почуттями, тощо. 

У спілкуванні людина самовизначається і формується як особистість. Результат спілкування 

налагодження певних стосунків з іншими людьми. 

Висновок: Нині дуже важливо закласти грунт культури спілкування відповідно до часу, 

в якому ми живемо, до нашої історії, до духовно - творчого потенціалу українського народу. І 

для початку культуру спілкування треба зароджувати в сім’ях ,до маленьких дітей, які вчаться 

у батьків спілкуванню. 

На мій погляд, цій проблемі приділяється дуже мало часу як в освітньо – виховних 

закладах. Засоби масової інформації, маючи величезні масштаби формувати до справжньої 

високої культури взаємостосунків між людьми, нехтують цією можливістю, підкреслюючи це 

нерейтеговістю сучасного єфіру. 

Отже, у цій статті, ми розглянули особливості та основні напрямки етики так культури 

спілкування. Розглянули засадничі поняття і положення,що лежать в основі уявлень про 

культуру поведінки в цілому і цивілізованих формах спілкування. Зрозуміли поняття етикету 

та її норми. 
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Етикет і культура спілкування у світі науки 

Анотація: у статті досліджено культуру спілкування та етикет , його значення у суспільстві 

Ключові слова:Етикет, ввічливість, тактовність, коректність,вихованість,ділове спілкування, 

культура спілкування, етичний кодекс 
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Анотація. У статті розглядається морально-етичний образ вчених, розкриваються 

соціальні, морально-етичні аспекти професійної діяльності вченого. 

Ключові слова: етичний кодекс вченого, наукова етика, плагіат, етичні норми, 

скептизм, компетенція. 

 

Ціль: зрозуміти поняття етики вченого, яка відповідальність та забов`язання  

притаманна вченому, етичний кодекс вченого. 

Вступна частина: Наука пов’язана з розвитком моральності, мораль дуже часто 

регулюється наукою. Наукове знання визначає кордони пізнання, межі дозволеного, тим 

самим розуміємо реальні можливості людини та і суспільства взагалі. Наука виробляє таким 

чином,певні етичні норми. Наука як соціальний інститут передбачає наявність певної системи 

ціннісних орієнтацій, цільових установок. Важливим фактором наукової етики вченого – є 

наукова чесність, передусім( недопустимість фальсифікації, плагіат). Наука – це об’єктивна 

істина, а якщо дивитися на реальні речі, то наука не може бути безсторонньою, оскільки її 

створюють люди, які піддаються помилкам, певним спокусам скопіювати матеріали. Одним 

словом, моральні аспекти вченого треба враховувати. Учений творить у суспільстві і таким 

чином впливає на суспільство. Створюючи наукові положення, пишучи наукові дослідження 

вчений висловлює і доказує своє певне бачення, на яке потім спирається суспільство. Його 

діяльність може мати серйозні наслідки для суспільства. Служіння моральним принципам 

випливає з розуміння вченим своєї відповідальності перед суспільством. Така відповідальність 

вимагає громадянської мужності, але це притаманно далеко не всім. 
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Основна частина: У науковому товаристві виникла своя культура спілкування, своя 

етика етичний кодекс вченого. Цей кодекс розповсюджено по всьому світі і базується на 

розумінні того, що належна практика у науці сприяє довірі у середовищі співтовариства між 

вченим та суспільством. Вчені повинні бути впевнені в надійності результатів своїх колег. А 

суспільство повинно бути впевненими у достовірності поданої інформації. На жаль, на 

сучасному просторі, довіра суспільства трохи похитнулася, тому що в багатьох країнах 

спостерігалися серйозні порушення етики. За гроші можна купити кандидатську та і 

докторську дисертацію. Якість вченості швидко падає. За чималі гроші можна придбати 

вченість, звання професора, академіка, тощо. Масмедія висвітлюють  сенсаційні матеріали 

неіснуючі відкриття. Регулярно друкуються фантазії астрологів та парапсихологів. Щоб 

запобігти цьому жахливому явищу, потрібно чітко усвідомлювати високоєтичну поведінку та 

свою відповідальність за формування громадської думки. Національна академія опрацювала 

«етичний кодекс ученого України» і схвалила на загальних зборах Академії 15 квітня 2009р. в 

цьому кодексі висвітлюється перш за все загальнолюдські моральні вимоги і заборони («не 

вкради», «не збреши»). Крадіжка матеріалу прирівнюється до плагіату, коли науковець видає 

чужі роботи за  свої, брехнею вважається навмисне спотворення даних експерименту. 

Етика вченого – галузь професійної етики, яка визначає його моральні відносини між 

колегами, учнями, ставлення до досліджень інших учених з повагою. Морально неетичним у 

науці є нав’язування своїх ідей, сприйняття своєї величі над іншими колегами.  

Моральні принципи вченого полягають у моральності як особистості і моральності як 

ученого. Наочність вимагає абсолютної правдивості. Основний етичний принцип наукової 

роботи – чесне ставлення до результатів. Тут потрібна мужність, для того, щоб коли 

опублікована стаття виявляється помилковою і її спростовують рецинзианти – чесний вчений 

повинен прийняти свою помилку і визнати її перед суспільством. 

Науковець зобов’язаний протидіяти конформізму в науковому співавторстві, брати 

активну участь у рецензуванні інших робіт, протистояти присудженню наукових ступенів 

незаслуговано, які не відповідають сучасним досягненням світової науки, викривати факти 

плагіату та інших порушень авторських прав. 

Учений має активно протидіяти псевдонауці, тому що воно шкодить репутації інших 

вчених. 

Етичні норми науки служать для утвердження й захисту специфічних, характерних саме 

для науки цінностей. Найважливішою проблемою сучасності є проблема авторства наукових 

відкриттів, плагіату – компетентності й фальсифікації цих відкриттів. У співавторстві 

прийнято встановлювати жорсткі рамки. Вчений може помилятися, але не фальсифікувати. 

Для досліджень, які претендують на статус науковості , обов’язково є інститут посилань, 

завдяки якому фіксується та перевіряється авторство. Ще учений має дотримуватись 

найвищих професійних стандартів планування та проведення наукових досліджень на основі 

знань про доробок світової науки в певній галузі. Він повинен знаходити адекватні та 

економічно виправдані шляхи розв’язання досліджуваної проблеми . Висновки викладаються 

об’єктивно, незважаючи на очікування замовника. Об’єктивність несумісна з упередженими 

думками, вона вимагає ґрунтовність тверджень тільки фактами та логікою. Один з основних 

моральних принципів науки – засудження суб’єктивізму. Вчений має дбати про чесність і 

прозорість на всіх стадіях наукового дослідження та не допускати плагіату, піратства, 

фальсифікація даних. 
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Основна мотивація вченого заключається у прагненні до пізнання та бажання збагатити 

науку новими знаннями. Найвища нагорода для вченого при цьому повинна бути досягнення 

істини та визнання наукового співавторства. 

Важливою етичною рисою вченого має бути організований скептизм. Вчений не може 

бути Одержимим, коли відривається від реального світу і перетворюється на своєрідного 

робота.  

Учений має виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції, у  сфері своїх знань. 

Свою думку для колег повинен висвітлювати чесно і неупереджено. Не піддаватись тиску при 

оголошенні вердикту,зберігати незалежність. Учений не приймає жодної винагороди від своїх 

опонентів. 

Етичний кодекс ученого формулює загальні етичні принципи, якими кожен науковець 

повинен дотримуватись . Кодекс регулює відносини науковців між собою та суспільством. 

Висновок: своєю роботою було визначено  поняття етики вченого, яка відповідальність 

притаманна вченому, розкрито етичний кодекс вченого. 

Список літератури: 

1. Фролов И.Т. Араб-и Оглы Э.А.,Борзнеков В.Г.Глава Х. «Наука».6 Этика науки//Введение в философию. Учебное 

пособие для ВУЗов.-2-е изд.Переработка и дополнение.-М.:Республика,2002.-622с 

2. Етика науки Тофтул М.Г.сучасний словникз етики.- Житомир: вид-во ЖДУ ым.Ы.Франка,2014.-461с 

3. Богатов В.В.Этика в научной деятельности//Вестник ДВО РАН,2008, №1,с 144-157 

4. Нормы научной этики ( приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 200г.)/пер. Тереховой В. 

 

Dorgalis Maksim,Oksana Patlaichuk 

Ethics of science and science of science 

Annotation: the article looks at the moral and ethical image of them, the social, moral and ethical aspects of 

the professional  

Key wоrds: ethical code of science, science ethics, plugin, ethical stаndarts, skepticism, competencе 
 

Доргаліс М.В. Патлайчук О.В. 

Етика вченого і відповідальність науки 

Анотація:у статті розглядається морально-етичний образ вчених, розкриваються 

соціальні,морально-етичні аспекти професійної діяльності вченого. 

Ключові слова: етичний кодекс вченого,наукова етика, плагіат, скептизм, компетенція 

 

 
УДК 141.3 

КІБОРГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ 

Дубова Т.В., ст. гр.5262м 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв 

tatyanadubova21@gmail.com 

 

Анотація. У статті проведено аналіз поняття «кіборг», «кіборгізація»; наведені 

результати дослідження у цій галузі. Сформульовано основні особливості та 

проблеми кіборгізації. 

Ключові слова: кіборг; кіборгізація; робот; протезування. 

 

mailto:tatyanadubova21@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

130 

Вступна частина. Кіборг (скорочення від «кібернетичний організм») — біологічний 

організм, що містить механічні або електронні компоненти, котрі замінюють його органи, або 

доповнюють їх.  Процес перетворення на кіборга називається кіборгізацією.  

До основних напрямів кіборгізації відносяться:  

• відновлення втраченого функціоналу організму;  

• розширення функціоналу організму здорового.  

Штучні органи й частини тіла надають низку переваг: можливість заміняти їх в разі 

пошкодження чи втрати аналогами, можливо більш надійними; штучні органи й частини тіла 

легко замінювані; вони можуть дублювати функції природних, підвищуючи надійність 

організму в цілому [1]. 

Термін «кіборг» запровадили інженер Манфред Є. Клайнз і психолог Натан С. Клайн в 

1960 році в межах їхньої концепції розширення можливостей людини для виживання поза 

Землею. 

У 2010 р. Cyborg Foundation стала першою міжнародною організацією у світі, 

присвяченою, щоб допомогти людям стати кіборгами. Фонд створений кіборгом Нілом 

Гарбіссоном і Муном Рібасом як відповідь на зростаючу кількість листів і повідомлень 

електронної пошти, отриманих від людей з усього світу, хто хоче стати кіборгом. Основними 

цілями Фонду є розширення людських відчуттів і здібностей за допомогою створення та 

застосування кібернетичних розширень до тіла, з метою сприяння використанню кібернетики 

в культурних заходах і захисту прав кіборгів. У 2010 р. фонд, заснований у Матаро 

(Барселона), став абсолютним переможцем Cre@tic Awards, організований Tecnocampus 

Matarо.  

Зростання залежності людини від механізмів, а також заміна органів механічними 

пристосуваннями (протезами, імплантатами) створює умови для поступового перетворення 

людини в кіборга. Техніка, по суті, є проекцією людини: одяг — проекція шкіри, молоток — 

проекція кулака, каструля — органопроекція шлунку. У техніці людина проектує себе, тому 

спільна еволюція людини і техніки процес об'єктивний.  

Так у феміністських концепціях Донни Харавай кіборг став початковою метафорою 

дослідження шляхів позбавлення від природних та культурних протистоянь. Вона демонструє, 

як бажання розділити протилежні аспекти існування стає все більш недосяжним, і намагається 

використати змішання понять для розробки нових способів політичної дії. Ця концепція 

відома як «Теорія Кіборга».  

Джеймс Літта придумав термін «кіборгізація» для опису процесу перетворення в кіборга.  

Фантастичний роман Мартіна Кайдіна «Кіборг» (1972) описує історію людини, 

пошкоджені органи якого замінюються механічними приладами. Роман був адаптований у 

телевізійний серіал «шестимільйонної людини» у 1973 р.  

Оповідання Айзека Азімова «Двохсотлітня людина» досліджує концепції кібернетики. 

Центральний персонаж — робот, який модифікує себе за допомогою біологічних компонентів. 

Його дослідження ведуть до прориву в медицині у області штучних органів і протезів. До кінця 

історії не залишається значних відмінностей між тілом робота і людини (крім основного 

компонента — мозку). 

Основною проблемою для кіборгізації є точність зчитування нервових сигналів, якими 

керується відповідний орган. Також вагомими перепонами є захист від інфекцій в ході 

імплантації та функціонування штучних органів, їх відторгнення імунною системою. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyborg_Foundation&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%96%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%96%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Основна частина. Заміна втрачених частин тіла шляхом протезування відома ще з 

давнини. За античності та середньовіччя протези виконували радше естетичну функцію, 

приховуючи каліцтва, і виготовлялися з дерева й металів. З XVI століття в Європі 

поширюються протези рук, що з допомогою пружин і ремінців дозволяли стискати предмети, 

задіюючи для цього вцілілі м'язи. В XIX столітті з'являються протези з шарнірними суглобами, 

що розгинаються, забезпечуючи, наприклад, більш звичну ходу. До середини XX століття 

прогрес у протезуванні полягав головним чином у використанні нових матеріалів і зменшенні 

травмування організму їх механічними компонентами. 

Практика та дослідження: 

• З 1930-х на тваринах випробовувалися кардіостимулятори, а операції з їх вживлення 

людям почалися з 1958 року.  

• Розробка штучного серця розпочалася в 1930-х, але вперше імплантовано людині його 

було тільки в 1969.  

• В 1965 було імплантовано перший титановий зубний імплантат.  

• У 1978 Вільям Добелл досягнув формування простих візуальних образів у мозку 

шляхом дії на його кору імплантованих електродів. 

• У 1987 вперше було вживлено штучне серце, призначене замінити хворе назавжди, а не 

тимчасово.  

• У 1997 Філіп Кеннеді наділив паралізованого пацієнта здатністю друкувати на 

комп'ютері повідомлення зусиллям думки за посередництва вживлених електродів.  

• Массачусетський технологічний інститут у 2000 році здійснив успішний експеримент 

з мавпою, що керувала маніпулятором через електроди. Через два роки Вільям Добелл 

частково повернув осліплому пацієнту зір. Той зміг бачити зображення, що передавалося в 

мозок з зовнішньої відеокамери. Паралельно Кевін Ворвік домігся керування маніпулятором 

з допомогою вживлених до власного мозку електродів, а також проводив експерименти з 

передачі власних тактильних відчуттів своїй дружині. 

На нинішньому етапі науково-технічного розвитку кіборгізація найбільше виражена як 

протезування за чотирма категоріями: кінцівки (цілком, або їх окремі частини — пальці, 

кістки, суглоби), шкіра та м'які тканини (жир), внутрішні органи (серце, судини, нирки, 

підшлункова залоза) і органи чуття (зору, слуху). Сучасні протези виготовляються з кераміки, 

металів або синтетичних полімерів і доволі поширені [2]. 

Практика та дослідження: 

• Фахівці з Інституту реабілітації інвалідів в Чикаго (США) успішно імплантували 

біонічну руку жінці на ім'я Клодія Мітчел, яка втратила свою руку в дорожній аварії. До цього 

подібні маніпулятори були успішно імплантовані п'яти чоловікам.  

• Повсюдно застосовуються кохлеарні імплантати, що дозволяють відновити слух 

пацієнтам з вираженою або тяжкою втратою слуху сенсоневральної етіології. Проводяться 

експерименти із застосуванням стовбурових слухових імплантатів, що дозволяють відновити 

слух деяким пацієнтам з глухотою невральної етіології. 

• Сьогодні система C-LEG використовується для заміни ампутованих людських ніг. 

Значний ефект надає використання сенсорів в штучних кінцівках. Це один з перших кроків до 

кіборгізації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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• У 2008 році німецькі вчені-офтальмологи вперше імплантували людині очний 

електронний протез, який повністю поміщається всередині ока, домігшись часткового 

відновлення зору. Раніше всі експериментальні імплантати, частково відновлювальні зорову 

функцію людини, мали масивні зовнішні елементи.  

• У 2009 році агентство передових оборонних дослідницьких проектів США 

продемонструвало радіокерованих жуків, в нервові вузли яких були імплантовані електроди. 

Середня тривалість керованого польоту становила 45 секунд, але один з примірників 

управлявся близько 30 хвилин [3].  

За версією телеканалу Discovery п'ятий рядок списку Великих відкриттів 21 ст. 

заслужили кіборги. Або, точніше, технології, що дозволяють людині управляти протезами з 

допомогою сигналів мозку. Майже дев'ять років у цій області робилися вдалі і не дуже спроби 

перетворити нерухомий протез в повну імітацію здорової людської руки або ноги. У 2009 р. 

італієць П'єрпаоло Петрузіелло навчився контролювати свою біомеханічну «руку» за 

допомогою електродів, які посилали сигнал мозку. Він став першою людиною, що змусив 

протез рухати силою думки.  

Новим методом у медицині, який поки знаходиться на ранніх етапах розвитку є 3D - 

біопринтинг, або тривимірний друк живих тканин.  

В новому тисячолітті виник ряд областей, що відкрили нові можливості застосування 

новітніх інформаційних технологій. До них відносяться: нанотехнології, біомедичні 

дослідження в поєднанні з математичним і комп'ютерним моделюванням, багатофакторні 

енергетичні впливи в діагностичних і терапевтичних цілях на системи, органи і тканини 

організму, мікроаналіз біологічних рідин і тканин, створення штучних органів і тканин, в т.ч. 

гібридних.  

Вчені з американського Інституту регенеративної медицини в 2012 році створили 

гібридний 3D-принтер, який в змозі виробляти життєздатні хрящові імплантати для пацієнтів, 

що їх потребують. В основі цієї технології лежить пошарове осадження живих клітин з 

гідрогелю, який відіграє роль чорнила в струменевих принтерах. Проблему міцності 

надрукованих конструкцій вирішили шляхом поєднання для побудови каркасу тканини живих 

клітин і синтетичного полімеру. За допомогою цієї комбінації була отримана життєздатна 

хрящова тканина, яка володіє більш високою механічною міцністю, ніж натуральні матеріали 

в чистому вигляді. При цьому клітини, осаджені з традиційного гідрогелю, створюють 

сприятливе середовище для розростання імплантованої тканини в організмі пацієнта.  

Після перебування імплантатів в організмі миші на протязі восьми тижнів утворювалася 

нова хрящова тканина, причому її структура і властивості нічим не відрізнялися від 

звичайного еластичного хряща.  

Вчені сподіваються, що застосування технології біопринтингу буде виробляти прості 

структури тканин людини для токсикологічних випробувань. Це дозволить медичним 

дослідникам тестувати ліки на моделях печінки та інших органів, тим самим знижуючи 

потребу у випробуваннях на тваринах [4]. 

Висновки. У цілому вчені передбачають, що в майбутньому кіборгізація значно 

збільшить тривалість життя, допоможе лікувати чи запобігати багатьом хворобам, наділить 

відсутніми від природи можливостями, та дозволить людині постійно жити в недоступних 

поки що умовах, наприклад, в космосі та на інших планетах. Припускається, що фінальним 

етапом кіборгізації буде заміна всього тіла, за винятком головного мозку. 
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Анотація. Розглядаються основні етапи розвитку техніки та досліджується їх 

взаємодія на людину. 

Ключові слова: механізація, мінімізація витрат, знаряддя праці. 

 

Вступна частина. Людина – геніальна істота на планеті Земля. Створюючи техніку, 

вона дуже спрощує собі життя. Техніка пронизує всі сфери людського життя і охоплює всі 

людські виміри. Техніка і людина – це замкнуте коло – людина не може існувати без техніки і 

навпаки. Процес розвитку техніки можна описати трьома етапами, а саме: знаряддя ручної 

праці, машини та автомати.  

 Основна частина. Знаряддя праці з’являлись внаслідок спільних дій: збирання рослин, 

полювання на тварин, обробки здобичі, приготування її до вживання, оборони від ворогів 

тощо. Людина в дослідний спосіб зрозуміла, що можна отримати кращі результати, замінивши 

одне універсальне знаряддя великою кількістю спеціалізованих. Застосування спеціалізованих 

знарядь привело до створення перших технологічних процесів, тобто виникнення 

систематичних дій (пов’язаних між собою етапів роботи). Подальше вдосконалення техніки 

спричинило використання все більшої кількості спеціалізованих знарядь праці. Поступово 

переходячи до епохи високих технологій, людина розширює можливості інтелектуальної 

діяльності і спрощує собі життя механізуючи все навколо себе, що забезпечує мінімізацію 

витрат та збереження часу. На рахунок цього висловив свою думку філософ Бєрдяєв. Він 
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зазначив, що перехід людини до механізації(машинізації) пов'язаний зі звичними естетичними 

установками, традиційним сприйняттям прекрасного. У порівнянні природних явищ і грубої 

машини людське сприйняття  схиляється до природного вираження життя. "У машині ж в 

кращому випадку ми бачимо лише її корисність" (Бєрдяєв, 1933), - пише Бердяєв.  

Висновки. Підсумовуючи вище сказане та аналізуючи сучасний стан людства, можна 

стверджувати, що техніка пронизує всі сфери людського життя і спрощує його. 
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Анотація. Вплив на людство технічного прогресу і техніки зокрема. Позитивні та 

негативні фактори взаємодії з технікою. Чим загрожує технічний прогрес людству? 

В цій статті відображено, що технічний прогрес відкриває багато можливостей, але 

потрібно знаходити баланс між розвитком людини зокрема і техніки. 

Ключові слова: (технічний прогрес; людина; постійний контролер; загроза; демон-

техніка ). 

 

Вступна частина. Ми живемо у XXI столітті, тоді коли техніка стала невід’ємною 

частиною нашого життя. Майже в кожному домі є техніка, яка допомагає виконувати якісь 

справи, від звичайного пилососа до багатофункціонального телефону. Але що несе з собою 

цей час крім науково-технічного прогресу? Перш за все - порушення зв’язків людини з 

природою внаслідок чого схильність до величезної кількості стресів. На мій погляд, саме ці 

чинники і породжують здебільшого різні небезпеки в життєдіяльності людини. Та небезпека 
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не лише для людини, а й для природи. Від працюючих двигунів забруднюється атмосфера; 

гідросфера - від  необачного використання техніки на нафтових свердловинах, переправи 

небезпечних речовин суднами (з якими за природних умов може призвести до катастрофи) 

відходи з фабрик тощо. Через все це вже почалися зміни у кліматі, ландшафті, пересихають 

річки та озера… Скільки ще нам потрібно часу, щоб усвідомити свою відповідальність, та 

найголовніше прийняти міри що до їх усунення? Але за останні роки становиться все гірше. 

Основна частина. Технології змогли поліпшити наше життя, користуючись 

статистикою близько половини дорослих жителів США не уявляє свого життя без смартфона. 

Дослідження 2017 року Американської психологічної асоціації показує, що 99% дорослих 

володіють хоча б одним електронним пристроєм, близько 86% володіють комп’ютером, 74% 

– смартфоном, а 55% – планшетом. Та якщо брати період з 2005 по 2015 рік кількість дорослих, 

що використовують соціальні мережі, збільшилася з 7 до 65 відсотків, а кількість молодих 

людей у віці від 18 до 29 років зросла з 12 до 90 відсотків за цей же період.  В останні роки 

завдяки технологічному прогресу з’явилась необхідність постійної перевірки. Сonstant checker 

(дослівно “постійний контролер”) – так називають людину, яка постійно нав’язливо перевіряє 

свою електронну пошту, месенджери і сторінки в соціальних мережах. 43% жителів США – 

сonstant checker.  

Але чим загрожує технічний прогрес людству? Усезростаюча 

частка праці веде до механізації та автоматизації діяльності 

працюючої людини: праця не полегшує тягар людини в її 

наполегливому впливі на природу, а перетворює його на 

частину машини. В техніці укладені не тільки безмежні 

можливості корисного, але і безмежні небезпеки: техніка 

перетворилася в усі захопливу за собою силу. Раніше людина не володіла такими творчими 

технічними можливостями і ніколи ще вона не володіла такими руйнівними засобами. Чи 

можемо ми сподіватися на те, що всі біди, які пов'язані з технікою, коли-небудь будуть 

підпорядковані владі людини? Це фатальне питання терзає уми і серця глобально мислячих 

людей. Часто можна чути відповідь, пройнятий глибоким сумом: на демона-техніки немає 

ніякої управи. Захоплені винаходом, удосконаленням технічних засобів, люди йдуть всіма 

силами своєї душі в сам процес творчості, до того ж економічно гостро мотивованого запитами 

ринку[3]. Усі думають про своє, а в цілому всі ми рухаємося до неминучої катастрофи. І 

справа, мабуть, тільки в часі. Вся подальша доля людини залежить від того способу, за 

допомогою якого він підкорить собі наслідки технічного розвитку та їх вплив на його життя, 

починаючи від організації доступного йому цілого до його власної поведінки в кожну дану 

хвилину, у тому числі і спілкування з природою.  

Також ми стикаємося сьогодні з тим, що непомірне зростання техніки породжує сьогодні 

постлюдський світ, в якому людські почуття перестають сприймати процеси, які 

досліджуються в науці і використовуються в технологіях, взaгaлі особливості людини 

перестaють визнaчaти пізнaвaльний процес в нaуці. У цій ситуaції можнa говорити про межі 

антропологічного підходу, бо він не може зaстосовувaтися в ситуaції, де людинa відсутня. Не 

слід очікувати припинення чи вичерпaння нaуково-технічного розвитку, aдже він нерозривно 

пов’язаний з екзистенцією людини. Нaвпaки, ми повинні очікувaти в цій сфері нового 

піднесення. Без нaуки й техніки неможливо тaкож зaбезпечити функціонувaння сучaсної 

економіки. Окрім того, нaукові тa технічні досягнення нагромаджуються у нaш чaс 
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нечувaними темпaми. Припинити цей процес неможливо, залишається важливішим завданням 

– його регулювaти.  

Міжнародний Центр Досліджень Епідемії Катастроф \ 

Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 

протягом декількох десятиліть становить базу даних різних 

катастроф. Подія визнається катастрофою, якщо воно 

відповідає хоча б одній з чотирьох критеріїв: загинуло 10 

або більше осіб, 100 і більше осіб постраждало, місцева 

влада оголосила про введення надзвичайного стану і \ або постраждале держава звернулася по 

міжнародну допомогу. Статистика показує, що число техногенних катастроф в світі різко 

збільшилася з кінця 1970-х років. Особливо почастішали транспортні катастрофи, насамперед 

морські та річкові. Наприклад: Грецький танкер Tasman Spirit сів на мілину недалеко від 

берегів Пакистану в липні 2003. Судно несло 62 000 тон сирої нафти, приблизно одна п’ята 

якої вилилась в море. Нещасний випадок вважають однією з гірших екологічних катастроф в 

історії Пакистану. 

Саме це сприяє до «зупинки», розмислення щодо наших дій. Повинні створюватися 

більш безпечне технологічне оснащення, використання безпечних матеріалів. Створення 

засобів за для усунення шкоди, що вже заподіяна від необачного використання техніки і 

недосконалих технологій в цілому. 

Висновки. Так підводячи підсумки, ми мусимо запам’ятати, що повинна бути не тільки 

жага всевладдя, через яке створюються технічний прогрес, а й саморозвиток людини, як 

фізичний так і духовний. Але саме технічний прогрес відкриває багато можливостей, тому 

потрібно знаходити баланс між розвитком людини зокрема і техніки.   
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Человек за время технологического прогресса. 

Текст аннотации. Влияние на человечество технического прогресса и техники в частности. 

Положительные и отрицательные факторы взаимодействия с техникой. Чем грозит технический 

прогресс человечеству? В этой статье отражено, что технический прогресс открывает много 

возможностей, но нужно находить баланс между развитием человека в частности и техники. 

Ключевые слова: технічний прогрес; людина; постійний контролер; загроза; демон-техніка 
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В.Р. Індісов, Д.О. Снитко, В.А. Яровенко ‒ студенти магістратури 

Науковий керівник: д-р техн. наук, доцент Казимиренко Ю.О. 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Миколаїв, Україна 

u.a.kazimirenko@gmail.com; volnistik@gmail.com 

 

Анотація. У статті з’ясовано сутність хронологічного розвитку матеріалів як 

важливого аспекту філософського пізнання суспільства. Висвітлено важливу роль 

впливу наукомістких технологій, пов’язаних зі створенням нових композиційних 

матеріалів і наноматеріалів та їх вплив на добробут людини. 

Ключові слова: матеріали, нанотехнології, розвиток, суспільство. 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена підвищеним інтересом суспільства до 

індустрії нових композиційних матеріалів і нанотехнологій [1]. Новітні технології 

мікроелектроніки, приладобудування, лазерних систем, медицини, енергетики, оборонної 

промисловості, реставраційних робіт не можливі без створення нових складів і технологій.  

Мета роботи ‒ виявити і дослідити основні етапи усвідомлення необхідності 

впровадження нових знань про структуру і властивості нових матеріалів у суспільство та 

інформаційний простір.  

Основна частина.  

Розвиток сучасних технологій є важливою філософською проблемою наукового пізнання 

суспільства [2]. Ще у давнині етапи цивілізації мали назву переважно за видом «новітнього 

матеріалу»: «кам’яна доба», «бронзова доба», «залізна доба». У таблиці стисло наведені 

головні етапи так званого «матеріалознавчого прориву». 

Таблиця 

Динаміка розвитку матеріалознавчих технологій 

Віковий період Досягнення 

8 тис. до н.е. Декоративне кування та карбування самородної міді 

5 тис. до н.е. 
Виплавляння міді з малахіту та лазуриту 

Зародження ливарного виробництва 

35 ст. до н.е. Початок виплавляння заліза з метою декоративного застосування 

3 тис. до н.е. Виплавляння бронзи 

9…7 ст. до н.е. Винайдено спосіб виробництва сталі 

3 ст. до н.е. Розроблена технологія розливання сталі у виливниці 

4 тис. до н.е. 

Отримання скла. 

Зароджується виробництво порцеляни, природних барвників, 

клеїв, кришталю 

1 тис. до н.е. 
Зароджується склодувне виробництво. 

Створення конструктивних і будівельних матеріалів 

mailto:u.a.kazimirenko@gmail.com
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Віковий період Досягнення 

ХІХ ст. н.е. 
Модифікування природних полімерів та отримання 

нітроцелюлози, волокна і пластмаси на її основі 

ХХ ст. н.е. 
Індустріальний прорив у області створення нових технологій і 

матеріалів для всіх галузей 

ХХІ ст. н.е. Століття нанотехнологій 

 

Проблема розвитку технологій створення нових матеріалів з унікальними властивостями 

є філософським питанням, яке визначатиме рівень прогресу суспільства, і як слідство, 

філософське осмислення технологічного критерію, на якому ґрунтуються високі наукомісткі 

технології (Hi-Tech)  та у значній мірі впливають соціокультурний простір.  

В останнє десятиріччі минулого століття здійснилося виділення таких понять, як 

нанокластер, наноструктура і пов’язаних з ним явищ в оrремі області фізико-хімії і 

матеріалознавства [1]. Це відбулося головним чином завдяки значному прогресу в отриманні 

і дослідженні нанооб’єктів, виникненню нових наноматеріалів, нанотехнологій. Можливість 

управляти складом та структурою матеріалів на молекулярно-атомарному рівні відкриває 

перспективи для поліпшення існуючих і створення принципово нових деталей, вузлів та 

конструкцій. На думку багатьох експертів, ХХІ століття буде століттям нанонауки і 

нанотехнологій, які визначають його обличчя. Вплив нанотехнологій на життя обіцяє мати 

всеохоплюючий характер, змінити економіку і торкнутися всіх сторін побуту, праці, 

соціальних відносин.  

Висновок: Досліджено та проаналізовано динаміку розвитку матеріалознавчих 

технологій як важливої філософської проблеми наукового пізнання суспільства, в результаті 

чого визначена важлива роль впливу створення нових композиційних матеріалів і 

наноматеріалів на рівень добробуту людини. 

Список літератури: 

1. Nanochemistry, nanosystems, nanomaterials / NASU, Inst. and inorgan. chemistry [etc.]; SV Volkov, EP Kovalchuk, VM 

Ogenko, OV Reshetnyak. - K.: Sciences. Thought, 2008. - 424 p. 

2. Melnyk, VP Philosophical problems of technical science, Lviv, 1994. 
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Annotation. The article deals with the essence of the chronological development of materials as an important 
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related to the creation of new composite materials and nanomaterials and their impact on human well-being 
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Философское исследование развития новых материалов и нанотехнологий  

Анннотация: В статье рассматривается сущность хронологического развития материалов как 

важного аспекта философского познания общества. Подчеркнута важная роль влияния наукоемких 

технологий, связанных с созданием новых композиционных материалов и наноматериалов и их влияние 

на благосостояние людей. 
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Анотація. Розглянуто основні джерела впливу інформаційних технологій на 

суспільство. Проаналізовані позитивні та негативні сторони впливу інформаційних 

технологій  на життя сучасного людства. Розглянуті шляхи раціонального 

використання інформаційних ресурсів на благо суспільства. 

Ключові слова: інформаційні технології; суспільство; науково-технічна революція; 

високі технології; людство; засоби масової інформації. 
 

Постановка проблеми. Високі технології (англ. Hightechnology, hightech, hi-tech) - 

найбільш нові та прогресивні технології сучасності. Перехід до використання високих 

технологій та відповідної їм техніки є найважливішою ланкою науково-технічної революції 

(НТР) на сучасному етапі. До високих технологій зазвичай відносять самі наукомісткі галузі 

промисловості. 

Постіндустріальне суспільство, що формується, характеризується виникненням і 

широким поширенням принципово нових технологій, які отримали назву hightechnology (Hi-

Tech), тобто високі технології, які і складають технологічну основу даного суспільства. 

Поява високих технологій спричинила значний вплив на всі сфери суспільства: 

матеріально-виробничу, соціальну, духовну та політичну. Змінам піддаються і професійне 

середовище, і повсякденне життя сучасної людини розвиненого суспільства. Все це, в свою 

чергу, значно впливає на функціонування сучасного ринку праці і формує нові вимоги до 

конкурентоспроможних фахівців, особливо це стосується професіоналів, які пов'язані з 

високотехнологічними галузями виробництва. В даному випадку мова йде не тільки про тих 

фахівців, які працюють безпосередньо в високотехнологічних галузях економіки, а й тих, які 

займаються розробкою високих технологій, і тих, які готують кадри для даного виробництва. 

Поняття «високі технології» з'явилося і стало вживатися з другої половини XX ст. 

Феномен, що описується даним поняттям, ще не підданий адекватному філософсько-

методологічного аналізу, а серед вчених немає одностайності в його розумінні. Показником 

недостатнього дослідження даного феномена може слугувати хоча б те, що в сучасних 

словниках, в першу чергу філософських, практично не вдається знайти визначення поняття 

високих технологій. 

Метою нашого дослідження є вивчення впливу інформаційних технологій на життя 

сучасного суспільства. 

Завдання: 

1. Розглянути основні технологічні аспекти, що стимулюють суспільство до 

саморозвитку. 

2. Проаналізувати особливості різних видів впливу на людство за допомогою 

інформаційних технологій. 
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Предметом дослідження у роботі є суспільство і суспільні відносини, а об’єктом – 

процеси становлення і розвитку інформаційних технологій і безпосередній вплив на життя 

сучасного людства. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. 

Стан і розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується зростанням впливу 

засобів масової комунікації та інформаційних технологій у всіх сферах суспільного буття - 

економічної, соціальної, політичної, духовної, екологічної. Небачений досі стрибок наукових 

досягнень привів до масового використання комунікаційних технологій, збільшення їх ролі в 

житті суспільства. Вирішальне значення набувають процеси, що відбуваються в створеній 

людиною штучному середовищі - інформаційному полі. 

Особливо важливою є роль інформаційно-комунікаційних технологій в умовах  

сучасного суспільного устрою, так званому, постіндустріальному суспільстві. 

В традиційному типі суспільства традиція є основним засобом суспільного відтворення, 

а суспільне життя ґрунтується на особистих зв'язках, де переважає колективність (спільність) 

і відповідність соціальної ролі над індивідуальністю. У сучасному ж (індустріальному) 

суспільстві панує примат приватної життя і цінності індивідуальності. Батьківщина цього 

суспільства - Захід. Людина тут спрямовується в майбутнє, час набуває характеристики «час - 

гроші», відбувається секуляризація традиційних духовних цінностей. Особистість, пориваючи 

з традиційними зв'язками (спорідненість, клан, община), осмислює себе як індивідуальний 

проект, заснований на свободі вибору. Зв'язки особистого типу замінюються універсально-

абстрактним зв'язком (абстрактні посередники - соціально-політичні інститути, гроші, 

експертне знання). 

Питання розвитку масових комунікацій та інформаційних технологій в зв'язку їх впливу 

на суспільне буття найближчого майбутнього займають певне місце як в філософських, так і 

у власне футурологічних дослідженнях. Тут, як і по відношенню до всієї футурологічної 

парадигми, можна виділити два основні підходи до проблеми. 

Перший (оптимістичний) пов'язаний з вірою в прогрес, поступальний розвиток людської 

цивілізації до все більш організованого суспільства. Зокрема, такий підхід притаманний 

західним футурологам, теоретикам інформаційного (постіндустріального, технотронного) 

суспільства (Т. Веблен, А.Берлі, А.Фріш, Дж.Бернхейм, Дж.Гелбрейт, Д. Белл, З.Бржезінскій, 

А.Тоффлер, А.Турен, Г.Кан). 

Другий (песимістичний) погляд на проблему майбутнього, як слідство бурхливого 

розвитку інформатики та комунікаційних технологій, пов'язаний з концепцією тотальної кризи 

людської цивілізації у всіх сферах її життєдіяльності - екологічної, економічної, соціальної, в 

політиці, культурі, релігії та науці. Такий підхід представлений в філософії кризи, висхідній з 

есхатологічних концепцій О. Шпенглера, Т.Лессінга, К. Ясперса, Х.Ортеги-і-Гассета, К. 

Манхейм і ін. 

Треба сказати, засоби масової інформації (особливо, електронні - телебачення, радіо, 

Інтернет) створюють в соціально-ментальному просторі якусь особливу віртуальну 

реальність, яка зовсім не обов'язково адекватно відображає дійсний стан справ, що існує в 

дійсності, в природі, в суспільстві. Відбувається своєрідний відрив від справжньої реальності. 

Люди, немов риби в гігантському акваріумі, відокремлені від реальних фактів і явищ, 

отримуючи інформацію «з рук» посередників - коштів мас-медіа. 
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За великим рахунком, можна сміливо стверджувати, що в сучасному світі людина живе 

в такому суспільстві, де маніпуляція свідомістю стала повсякденним явищем, фактом, 

нерозривно властивим даному часу і соціальному середовищі. 

Девіз: «Той, хто володіє інформацією, володіє і всім світом», став розхожим. Потрібно 

уточнити: «Світом править той, хто володіє інформаційно-комунікаційними потоками і 

засобами інформаційного впливу на маси». Не випадково, медіа-магнати Заходу - одні з 

наймогутніших і найбагатших людей планети. 

Зрозуміло, при всіх своїх недоліках і  небезпеці, новітні інформаційні технології, 

загальна комп'ютеризація, посилення ролі ЗМІ та комунікаційної сфери мають і позитивні 

сторони. Перш за все, це використання «штучного інтелекту» в громадських і особистих цілях: 

економіка, соціальна сфера, культура, наука, повсякденний побут значно виграють від 

застосування у відповідних областях комп'ютерної та іншої цифрової техніки. Розширилися 

можливості індивідуальної творчості і самоосвіти. На основі комп'ютеризації обладнання 

поліпшені умови медичного обслуговування, відпочинку, інтелектуальної праці. Спростився і 

прискорився в безліч разів обмін інформацією. Не кажучи вже про користь систематизації та 

збору даних у виробничій інфраструктурі та інших сферах економіки, в службах порятунку і 

охорони правопорядку, в науці і т.п. Завдяки впровадженню цифрових технологій в товари 

споживання значно полегшений людський побут. Інтернет ( «світова павутина», «Мережа», 

«глобальний інтелект») перетворився воістину в скарбницю людських знань і 

найрізноманітнішої інформації. 

Висновки. Отже, можна з повною впевненістю стверджувати, що інформаційні 

технології та їх вплив на духовну культуру набувають в сучасному суспільстві вирішальне 

значення, займаючи чільне місце і у всіх інших областях людської життєдіяльності. Необхідно 

глибоке і різнобічне вивчення процесів, що відбуваються вже зараз під впливом розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також прогнозування їх розгортання в історично-

суспільного перспективі найближчого майбутнього. Від того, яким бути духовному світу 

людства, залежить саме існування і виживання людини розумної на планеті Земля. 
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Kovpak Pavlo 

Influence of information technologies on the life of the modern social 

Text of annotation: the main sources of influence of information technologies on society are considered. 

Positive and negative aspects of the influence of information technologies on the life of modern mankind are 

analyzed. The ways of rational use of information resources for the benefit of society are considered. 

Key words: information technologies; society; scientific and technological revolution; high technologies; 

humanity; mass media. 

 

Ковпак Павел Игоревич 

Влияние информационных технологий на жизнь современного общества 

Текст аннотация: рассмотрены основные источники влияния информационных технологий на 

общество. Проанализированы положительные и отрицательные стороны воздействия 
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информационных технологий на жизнь современного человечества. Рассмотрены пути 

рационального использования информационных ресурсов на благо общества. 

Ключевые слова: информационные технологии; общество; научно-техническая революция; высокие 

технологии; человечество; средства массовой информации. 
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Анотація. У роботі проаналізовано стан людини и техніки. Визначено відмінності 

між людиною та технікою, а також проаналізовано як людина йде до вершини. 

Ключові слова: людина, техніка, навчання, світ. 

 

Вступна частина. Людина і техніка її нові можливості. Людство завжди розвивалася в 

техніки і з кожним роком ми прагнемо до видання чогось нового або ж чогось більш 

усовершенствуемого. Розвиток техніки включає три основні етапи це, знаряддя ручної роботи, 

машини а так само автомати.  

Техніка в своєму розвитку зараз, мабуть, починає наближатися до людського рівня, 

рухаючись від аналогії з фізичною працею і його організацією до аналогій з ментальними 

властивостями людини. Поки ми досягли зоологічної стадії техніки, дійсно значно розроблена. 

Треба даному етапі техніка безсумнівно збагачує людське існування, вона є нам засобом, 

за допомогою якого кожна людина може пристосувати середовище до себе, так само 

економлячи свої зусилля і полегшує життя. Але в сучасну епоху у взаєминах "Людини-

техніки" є і свої проблеми. Сама головне проблема як на мене, це співвідношення штучного і 

природного інтелекту, іншими словами межа між людиною і технікою. Яким чином ця 

проблема може вплинути на людство? А таким чином що в майбутньому штучний інтелект 

може перевершити людини і буде вміти робити в два рази краще ніж людина 

Основна частина. У 21 столітті ніж в іншому поколінні техніка зросла в 5 разів якщо не 

більше. У людини є набагато більше можливостей і так же надій на своє майбутні. Сама більш 

поширена країна в світі по техніці це є такі дивні як Китай, Японія у цих двох країн дуже 

високий потенціал з виробництва. Для початку можна взяти термін що ж таке філософія 

техніки-цей напрямок в філософії яке возніколо ще в ⅩⅩ столітті. Після його появи пішло 

широке распростроненія техніки і технічних засобів. Але якщо більш поглибиться в цю тему, 

то можна сказати що інтерес до техніки виник ще задовго до ⅩⅩ століття. Тому що думки про 

способи людської діяльності зустрічаються в листах Платана і Аристотеля. Поява особливою 

напряму філософських досліджень була обумовлена наступними чинниками:техніка є 

основним чинником розвитку сучасної людської спільноти; розвиток техніки впливає на всі 

сторони життя суспільства, радикально змінюючи їх зміст; високий рівень розвитку техніки 

розкрив принципово нові аспекти їх зв’язку з різними сферами людської життєдіяльності 
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(робота, побут); з поступом техніки корінним чином змінилися всі сторони людського буття – 

ми не уявляємо свого існування без мобільного зв’язку чи Інтернету [1]. 

Але якщо більш заглибитися в цю тему і задати собі таке питання, а що буде далі, до чого 

буде йти людство і що буде через 50-60 років? На даному етапі які ж зробив успіхи людина в 

техніці? Їх на самому те справі дуже багато, від самих маленьких до найбільших відкриттів. 

Наприклад візьмемо штучний інтелект. Насамперед, штучний інтелект це властивість 

інтелектуальних систем які виконують творчі функції, які традиційно вважаються 

прерогативою людини.  

З цього можна зробити висновок що скоро роботи зможуть повністю замінити людину. 

Приведемо приклад навіть до цієї теми, взяти заводи які розробляють авто-деталі для машин, 

людині потрібно тільки постачати матеріалом а все інше робить робіт, іншими словами 

штучний інтелект. Значить для людей це не особливо добре, тому що роботи роблять насправді 

то справі краще ніж людина, а якщо це через якихось 50 років робот буде набагато краще ніж 

людина. Бо йому можна в системі задати певні дії і він буде їх виконувати.  

У майбутньому все що було механічним стане автономним, і світ не буде особливо 

потребувати в людині. Бо у людини є дуже багато факторів які можуть народитися роботу. 

Наприклад, людині свойтсвенно втомлюватися, хворіти, людині потрібні вихідні, а це означає 

що людина не може постійно працювати а це обіцяє до того що людина не може працювати 

по 24 години на добу, а це справляє до втрати виробництва, а слідуючи за цим втрата готівки. 

Власнику таке треба?  

Нi звістно, а якщо взяти робота, він не хворіє, він не втомлюється, і може працювати 24 

на добу і буде все добре, максимум може поламатися система, або ж розрідити, але це не буде 

проблемою бо її можна завжди поміняти. Значить до чого ми всі таки прагнемо? І як на нас 

буде впливати техніка сучасного світу, і чи є в цьому хороші якості? 

На мою думку в цьому є і плюси і мінуси. Але якщо міркувати глобально то швидше за 

все з приводу штучного інтелекту замічаються тільки мінуса, бо якщо роботи замінять людини 

то це буде погано для нас. У нас відразу впаде заробіток і робочі місця з цього я вважаю що в 

майбутньому будуть свої складності. Але є і плюси, до прийму взяти електроавтомобілі, це я 

вважаю дуже добре. Які ж плюси є в машинах електричного походження. Першим це значно 

являться то що менше буде загрязнять світ СО2, наш клімат буде набагато чисте ніж на даном 

етапі. І це являеться плюсом в сучасному світі, ну а якщо взяти більш ніж за 1000 років, то 

швидше за все машини будуть літати, хочуть це факт ми не можемо закласти у себе в голові, 

але якщо подумати в минулому люди не думали що з'являться телефони, і у нас буде мобільна 

мережа. 

Але все ж, є і деякі хороші якості штучного інтелекту, такі як люди прагнуть до того щоб 

штучний інтелект допомагав людям. На прикладі, в світі багато людей стикаються з різними 

неврологічними захворюваннями такі як інсульт та в цьому випадку отримують травми 

спинного мозку. Через таких випадків у людей перестають рухатися деякі кінцівки, іншими 

словами параліч. Такі люди повністю позбавляються повноцінного життя, і щоб вони хоч 

якось змогли обійти цей факт і може допомагати штучний інтелект. Є брати певний випадок, 

то за допомогою нього вони можуть писати від руки за допомогою думки. Це безумовний 

прогрес і є одним з головних плюсів штучного інтелекту. Допомагати людям з обмеженими 

можливостями. 
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Технологи зараз розробляють одну дуже цікаву систему яка буде знаходиться в машинах. 

Це система яка заборонятиме водієві курити і розмовляти по телефону за кермом. Дуже цікава 

система, бо при ній буде набагато менше аварій і все в такому дусі. Такі машини вже 

плануються випускати в 2022 році, в машині буде спеціальний монітор, який здатний 

визначити відволікається людина за кермом. Все таки є певні плюси штучного інтелекту. 

Є ще одна цікава тема як штучний інтелект може поліпшити протези кінцівок. Завдяки 

досягненням сучасної науки, людство змогло поліпшити безліч речей. Скажімо, якщо ви 

подивитеся на фотографії найперших винайдених протезів кінцівок і протезів сучасних, ви 

помітите величезну різницю. Повноцінні протези стають все більш функціональними, але їм 

все ще бракує точності, регулювання сили взаємодії з предметами і так далі. І тут на допомогу 

може прийти штучний інтелект. Щоб зрозуміти суть проблеми роботи сучасних протезів, 

уявіть собі людину з ампутованою нижче ліктя рукою, керуючого розумним протезом. 

Датчики подібних пристроїв прикріплюються до залишків м'язів і сухожиль, як-би 

«продовжуючи» руку. Тому людина може управляти її рухом приблизно також, як і звичайної 

рукою. І ось ця людина змогла схопити предмет на столі. Але що буде далі? Безліч м'язів і 

сухожиль, які контролювали б пальці, зникли, а з ними і здатність точно відчувати вагу і 

текстуру предмета. Все це дозволяє нам взаємодіяти з предметами, навіть не замислюючись 

про масу параметрів. При використанні протеза (навіть дуже просунутого) таке практично 

неможливо. 

Саме на цьому і сконцентрувалися швейцарські дослідники з Федеральної політехнічної 

школи Лозанни (EPFL). Щоб не пропускати подібні новини, а також масу інших унікальних 

матеріалів, підписуйтесь на нашу сторінку в Яндекс.Дзен. Експерти створили систему 

машинного навчання, яка збирала дані про м'язових сигнали під час виконання різних рухів і 

захоплень у реальних людей з реальними кінцівками. Завдяки отриманій інформації, ІІ почав 

розуміти, який тип захоплення предмета йому потрібно застосувати в кожному конкретному 

випадку. Крім цього, система також забезпечує захист від падіння, дозволяючи змінити 

захоплення приблизно за півсекунди до того, як предмет починає падати [2]. 

Це все звичайно цікаво, але більшість людей цікавить один цікавий факт, а чи зможуть 

роботи коли-небудь знайти свідомість? Унікальність людини полягає в тому що в нашій 

здатності усвідомлювати себе і представляти дії в різних ситуаціях. Ми так само можемо 

вчитися на помилках і роздумувати над тим, які ми зробили вчинки, і чи правильно ми 

поступили в тій чи іншій ситуації. Сьогодні звичайно ж роботи не здатні на це. Однак в 

майбутньому все може зміниться. Нещодавно американські дослідники створили 

роботизовану руку, яка усвідомлює себе і здатна швидко адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі. Більш того, роборукою діє сама, а не за заздалегідь заданими 

інструкціями. Вважаємо, це і є перший крок з перекладу свідомості в конкретні алгоритми і 

механізми. Дослідження опубліковане в журналі Science Robotics. 

Висновки. Висновок з цього всього можна зробити такий. Що в подальшому 

майбутньому техніка і людина буде вдосконалюватися, і йти до вершини. Що буде йти в 

прогрес як і в медицини так і в роботі. Можливо все буде грати в нашу роль, і завдяки 

Штучному  інтелекту наше життя буде набагато простіше ніж ця година, завдяки техніки. Так 

само буде позитивним і для природи, що буде набагато чистіше повітря і сам світ. У техніці 

завжди будуть свої плюси і мінуси як би ми цього не хотіли. 
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Human and technology: new opportunities and challenges. 

Text of the annotation. The paper analyzes the state of man and technology. The differences between man and 

technology are identified, as well as how people go to the top. 

Keywords: man, technology, training, the world. 
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Человек и технологии: новые возможности и проблемы. 

Аннотация. В работе проанализировано состояние человека и техники. Определены различия между 

человеком и техникой, а также проанализированы как человек идет к вершине. 
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Україна, Миколаїв 

 

Анотація. У статті розглядаються небачені раніше загрози та виклики перед 

сучасним світом, що виникли в усіх сферах життєдіяльності європейської цивілізації 

– економічній, соціальній, політичній, духовній. Світові глобальні ризики загрожують 

основам людського життя, ставлять під загрозу існування людини як такої. Сучасне 

людство живе в умовах інформатизації та розвитку високих технологій, що 

викликають швидкі зміни способу матеріального і духовного життя, виробництва. 

Людина не просто користується досягненнями науково-технологічного прогресу, а, по 

суті, стає заручником нової техногенної цивілізації зі штучно створеним середовищем 

її буття, віртуальним інформаційним простором та пануванням ідеології масового 

споживання. 

Ключові слова: техніка ;розвиток; взаємодія; суспільство, цивілізація, життя, 

людина. 

 

Вступна частина Сьогодні ми є свідками та безпосередніми учасниками становлення і 

розвитку принципово нової епохи в історії людської цивілізації. ЇЇ початок хронологічно збігся 

з історичною межею тисячоліть і являє собою непросту й відносно звичну зміну одного 

технологічного рівня виробництва іншим. За своєю сутністю цей початок знаменує 

формування справді кардинально нового соціально-економічного та духовно-культурного 

укладу суспільства, становлення якісно нового типу людської цивілізації. Фактично всі ми 

сьогодні втягнені у процеси її перетворення завдяки глобальним змінам 

загальноцивілізаційного масштабу. 
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Основна частина Науково-технічний прогрес ХХ-ХХІ століть – це технічний та 

атомний прорив, піднесення автоматики, комп'ютеризації та інформатизації. Він став 

можливим завдяки розвитку техніки й технологічних новацій. Технології, як комплекс 

наукових та інженерних знань, що втілюються у праці, технічних, енергетичних, трудових 

факторах виробництва, змінили планетарну інфраструктуру та зробили людей більш 

розвинутими. 

Однак, серед сумних наслідків науково-технічного прогресу треба зазначити 

вдосконалення засобів масового знищення людства, екологічного середовища, духовну 

дезорієнтацію людини тощо. 

Так, технологічний прогрес призвів до створення таких засобів знищення людини, що 

час неповернення наблизився до нас майже впритул. Наслідком технопрогресу є швидке 

зростання сучасних технологій, що призводить до екологічної кризи. Ніколи раніше техніка 

та технології не були здатними знищити життя у певній частині екологічної системи та навіть 

у глобальному вимірі. Про такі небезпечні ризики йдеться у дослідженнях Е. Тоффлера, Н. 

Лумана, У. Бека, М. Кастельса, А. Печчеї та інших. 

Світові загрози, наслідки яких виявились у зміні характеру матеріально-духовної 

людської життєдіяльності, призвели до розділу ліній економічних, інформаційних, 

культурних розмежувань між народами світу, породили цілий ряд деструктивних явищ – війн, 

руйнування природи та культури. Швидкий розвиток техніки й технологій привів до знищення 

духовного життя, розвів психологічну неготовність людства до науково-технологічного 

швидкого ривка. 

Так, філософ Ортега-і-Гассет у своїх роботах повідомляє про «життєву дезорієнтацію» 

суспільства, про «загублену» людину, яка не в стані йти в ногу зі своєю «власною» 

цивілізацією [1]. Хоч би що там було, а розвиток техніки й технологій змусив по-новому 

осмислити буття людської цивілізації. Насамперед, переоцінити роль техніки в розвитку 

сучасного людства. За думкою К. Ясперса, є три позиції оцінювання техніки: оптимістична, 

песимістична, нейтральна [2]. 

Оптимістична оцінка розвитку техніки представлена різними концепціями 

технорозвитку, кінцеву тезу яких можна виразити так: техніка сама може нейтралізувати або 

й здолати ті негативні наслідки, які несе людині її стрімке поширення та розвиток. Зокрема, В. 

Князєв у своїй роботі «Людина і технологія» говорить, що технічне є «… дім людського буття» 

[3]. На його думку, розвиток людства і технічний розвиток – паралельні прямі, що мають 

однакові координати відліку [4]. 

Науково-технологічний розвиток здатен забезпечити найвищій рівень життя людини, 

динамічний стан суспільної діяльності. Однак, кожен новий винахід породжує нові небезпеки, 

причому масштаб загроз зростає, а шляхи уникнення цього зовсім невідомі. На це вказують 

дослідники песимістичних наслідків розвитку техніки й технологій. Наприклад, М. Бердяєв 

розкриває сутність «машинізації» як явища, яке знищує духовність людства і приводить до 

неволі [5]. 

Своєрідним з’єднанням двох протилежних точок зору на роль науково-технічного 

прогресу на сучасному етапі розвитку суспільства стала позиція К. Ясперса: «техніка – це 

лише засіб, сама собою вона не є ні доброю, ні поганою. Усе залежить від того, що з неї зробить 

людина». «Оскільки техніка сама не ставить перед собою ніякої мети, вона перебуває по той 

бік добра та зла або передує їм» [2]. 
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Висновки Отже, у техніці дуже виразно постає вихідний драматизм людського 

становища у світі, бо ми не можемо бути людьми без техніки, як і не можемо тотально 

технізувати оточення та самих себе. Ми не можемо існувати, не втручаючись у самостійний 

хід природних процесів, але це втручання може нам погіршити існування людства і навіть 

існування нашої планети. Науково-технологічний розвиток приводить до необхідності 

збереження границь буття людини і її природного середовища – меж за якими існують контури 

темряви життя без людства та духовних цінностей. Саме тому слід досліджувати проблеми, 

які пов’язані з тим, чи вимірюються успіхи техніки й технологій по шкалі гуманізму. 
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Nitsak Andriy Volodymyrovych 

The role of technology and technology in the current stage social development 

Annotation. The article deals with unprecedented threats and challenges to the modern world that have arisen 

in all spheres of life of European civilization - economic, social, political, spiritual. Global risks undermine 

the fundamental foundations of human existence, jeopardize human existence as such. Modern society lives in 

the conditions of globalization, informatization and development of high technologies that cause rapid changes 

in the way of material and spiritual life, social production. A person does not just enjoy achievements scientific 

and technological progress, and, in fact, becomes a hostage to a new technogenic civilization with an 

artificially created environment of its being, a virtual information space and domination of the ideology of 

mass consumption. 

Keywords: engineering; development; interaction; society, civilization, life, man. 

 

Ницак Андрей Владимирович 

Роль техники и технологий на современном этапе развития общества 

Аннотация В статье рассматривается невиданные ранее угрозы и вызовы перед современным 

миром, возникшие во всех сферах жизнедеятельности европейской цивилизации - экономической, 

социальной, политической, духовной. Глобальные риски подрывают фундаментальные основы 

человеческого бытия, ставят под угрозу существование человека как такового. Современное 

общество живет в условиях глобализации, информатизации и развития высоких технологий, 

вызывают стремительные изменения способа материальной и духовной жизни, общественного 

производства. Человек не просто пользуется достижениями научно-технологического прогресса, а, 

по сути, становится заложником новой техногенной цивилизации с искусственно созданным средой 

его бытия, виртуальным информационным пространством и господством идеологии массового 

потребления 

Ключевые слова: техника, развитие; взаимодействие; общество, цивилизация, жизнь, человек. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы различия научного познания 

от ненаучного, и приводиться ряд критерий для того, чтобы отличить научное 

познание от ненаучного.  

Ключевые слова: обыденное познание, признак науки, научное знание, научное 

познание, особенность науки, наука, критерий научности знания.  

 

Вступительная часть. Один из важных вопросов в научном познании заключается в 

том, чтобы как отличить научную деятельность и её результаты от ненаучной. Именно при 

попытке ответа на этот вопрос появился позитивизм – одно из авторитетных направлений в 

философии науки. Основатель позитивизма О. Конт заметил, что некоторые проблемы, 

принимаемые людьми в качестве научных, по существу таковыми не являются. Для 

разделения научных и ненаучных высказываний он ввел закон подчинения воображения 

наблюдению, больше известный в современной науке и философии под названием принципа 

верификации. Согласно этому принципу научными являются только такие высказывания, 

которые можно проверить на практике или сформулировать в виде «протокольных 

предложений». Если теорию можно обосновать или опровергнуть с помощью фактов, то мы 

имеем право называть ее научной. Но если это сделать невозможно, то теория ненаучна. 

Например, высказывание «Жизнь на Землю была внесена из других планет» в настоящий 

момент не верифицируемо – его пока нельзя ни обосновать, ни опровергнуть при помощи 

фактов. Следовательно, оно не должно входить в науку, это только усложнит последнюю, 

породив массу ненужных проблем. 

Основная часть. Думается, выдвинутая Контом идея достойна внимания: она позволяет 

отделить то, чем должна заниматься наука, от того, чем она заниматься не должна. Ведь есть 

и другие формы духовного производства (религия, философия, искусство, обыденное 

познание), которые имеют свои проблемы, решают свои задачи. Таким образом, одним из 

важных отличительных признаков научного познания является его направленность на 

обоснование своих положений фактами. Позднее, в логическом позитивизме эта особенность 

науки была названа принципом верификации. Он включил в себя как прямую проверку 

высказывания при помощи наблюдения или эксперимента, так и его косвенную проверку 

путем установления логических отношений между непосредственно верифицированными 

утверждениями. 

В 1935 году К. Поппер предложил для установления научности теории применить более 

жесткий критерий – принцип фальсификации. Суть этого принципа сводится к поиску факта, 

который способен опровергнуть существующую теорию или гипотезу. Если же её 

принципиально невозможно опровергнуть никакими способами, то она ненаучна, замечает 
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Поппер. Например, суждение «Бог сотворил мир за шесть дней» не является научным, т. к. мы 

не знаем способа его опровержения.  

На другую особенность науки указал такой авторитетный специалист в области 

гносеологии, как И. Кант: «Наука – это система, то есть приведенная в порядок на основании 

определенных принципов совокупность знаний», – писал он [1, c. 56]. Принцип системности 

науки прежде всего реализуется в её стремлении к созданию теорий. Последние позволяют 

соединить в одну целостность различные знания на основе идеи причинности.  

Итак, вторым признаком науки является ее системность, достигаемая при помощи 

теоретических методов.  

Ряд ученых (А. Эйнштейн, П. Л.Капица и др.) считают важнейшим признаком науки её 

интерсубъективность, то есть стремление описать объект в «чистом» виде, без личностных 

наслоений. Чтобы наиболее адекватно воспринимать художественное произведение, 

необходимо чувствовать то же, что чувствовал автор этого произведения в момент его 

творения. Но для понимания сути положений науки это условие вовсе не обязательно: идея 

декартовых координат воспринимается всеми независимо от знания того, что чувствовал 

Декарт, когда делал это открытие. В. С. Степин уточняет этот критерий, рассматривая в 

качестве определяющего признака науки предметный и объективный характер рассмотрения 

мира. При научном познании все рассматривается как объект, т. е. нечто противостоящее 

субъекту. «Наука в человеческой деятельности выделяет только ее предметную сторону и все 

рассматривает сквозь призму этой структуры. Как царь Мидас из известной древней легенды 

– к чему бы он не прикасался, все превращалось в золото, – так и наука, к чему бы она не 

прикоснулась, – все для нее предмет, который живет, функционирует и развивается по 

объективным законам», – пишет В. С. Степин [2, c. 59].  

Научное знание не уникально, скорее, оно претендует на универсальность. Это является 

причиной такого его признака, как репродуктивность, то есть воспроизводимость полученных 

результатов. Во многих науках это означает воспроизводимый экспериментальный результат. 

Если продукты художественного творчества уникальны, неповторимы, то научные теории и 

идеи могут быть тиражированы в сколь угодно больших количествах без всякого ущерба 

своему качеству.  

Будучи особой областью культуры, наука нацелена на изучение объектов, 

оказывающихся вне поля зрения обыденного опыта (элементарные частицы, экономические 

законы, галактики и т. п.). Для исследования подобных объектов требуются особые средства 

познания: специальные орудия (приборы), специальный язык (формулы, особые термины и т. 

п.), специальные способы производства знания (научные методы). Таким образом, 

следующими признаками науки являются наличие в ней особых объектов исследования, 

специальных орудий, методов и языка.  

Видимо, к критериям научности знания следует относить и его оценку научным 

сообществом, что выражается, как правило, ссылками на опубликованный текст со стороны 

известных специалистов (так называемый коэффициент цитируемости). 

Особенно хорошо заметны особенности науки при сравнении научного и обыденного 

познания: 
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Обыденное познание  Научное познание  

Создание несистематизированного 

конгломерата знаний 

Создание систематизированной 

совокупности знаний 

Проверка истинности полученных знаний 

в повседневной практике 

Проверка истинности большей части 

знаний при помощи научного 

эксперимента 

Использование обыденного языка и 

орудий, применяемых в общественном 

производстве и повседневной жизни 

Применение специального (эмпирического 

и теоретического) языка и приборов 

Субъектом познания являются все члены 

общества 

Субъектом познания являются специально 

подготовленные для этого люди 

Знания передаются от человека к человеку 

в непосредственном повседневном 

общении 

Знания передаются, главным образом, в 

результате специального обучения 

Объект отражается в его внешних 

проявлениях 

Стремление к отражению сущности 

объекта 

Нестрогость обоснования, применение в 

нем слухов, предположений и т. п. 

Стремление к строгой обоснованности 

 

Взятые в совокупности, указанные выше признаки и должны помочь человеку 

определить с каким знанием он имеет дело – с научным или ненаучным.  

Выводы. Профессор В. В. Ильин предлагает разделить критерии научности знания на 

три уровня: а) универсальные критерии, к которым он относит воспроизводимость опытных 

данных, интерсубъективность, непротиворечивость, проверяемость, рациональность; б) 

исторически преходящие критерии. Они существуют лишь в рамках определенной 

исследовательской культуры в виде норм познавательной деятельности, образцов 

обоснования и изложения научного знания; в) узкодисциплинарные критерии. К ним он 

относит нормы, принятые в определенных областях познания. К примеру, в физике – это 

требования к эксперименту и способу его описания; в математике – требования к оформлению 

математического языка; в социологии – нормы проведения социологического исследования и 

обработки его результатов [3, c. 25-26]. 

Существуют и ряд критериев, связанных с мировоззренческой позицией ученого. 

Например, если ученый верующий, то для него важным фактором оценки научного знания 

является его совместимость с сакральными идеями и ценностями. Эта идея подробно отражена 

нами во многих работах [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
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Orazgeldiyev Mergen 

Features of scientific knowledge 

Annotation. This article discusses the differences between scientific knowledge and unscientific, and provides 

a number of criteria in order to distinguish scientific knowledge from unscientific. 

Keywords: sign of science, scientific knowledge, a feature of science, science, the criterion of scientific 

knowledge. 
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Особливості наукового пізнання 

Анотація. У даній статті розглядаються питання відмінності наукового пізнання від ненаукового, і 

приводитися ряд критерій для того, щоб відрізнити наукове пізнання від ненаукового. 

Ключові слова: буденне пізнання, ознака науки, наукове знання, наукове пізнання, особливість науки, 

наука, критерій науковості знання. 
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Анотація.У статті проведено аналіз поняття "техніка" як явища культури, розкриті 

історичні етапи розвитку техніки та її фундаментальні соціокультурні риси. 

Розглянута також і зворотня сторона впливу техніки на життя людини. 

Ключові слова: людина, техніка, культура,суспільство,природа. 

 

Вступна частина. Ніщо з явищ, які оточують людину на початку ХХІ століття, не 

викликає такого суперечливого ставлення до себе, як техніка. Цю суперечливість люди 

помітили порівняно недавно. До другої світової війни долі техніки хвилювали більше 

художників і поетів, ніж філософів і соціологів. 

У 80-90-х роках ХХ століття акцентувалася увага на екологічні наслідки науково-

технічного прогресу. Сьогодні пріоритетом стає культурологічний аналіз техніки як 

складного, багатовимірного явища культури. Традиція культурологічного підходу до техніки 

була закладена в США та Німеччині, по-перше, у зв'язку з проблемою управління в 

індустріальному, постіндустріальним, інформаційному суспільстві, так як гостро постало 

питання про техніку та існуючи цінності. Інша культурологічна проблема - оцінка техніки, її 

критерії, її людський вимір. І нарешті, величезне значення має питання про роль у бутті 

людини і людства, її вплив на соціокультурну динаміку. Соціокультурний аналіз техніки 

пов'язаний ще й із з'ясуванням того типу ставлення людини до світу (природи), яке формується 

під впливом і на основі техніки. 

Основна частина. Безупинний технічний прогрес з часів промислової революції, 

здавалося б, підтверджував ідею раціоналістів про панування людини над природою. 

Зміцнювалися надії на культурний, економічний, моральний прогрес за допомогою науки і 

техніки. Сьогодні цій переконаності кинуто виклик. Зростає занепокоєння і нападки на 

техніку, яка стала розглядатися як джерело всіх бід нашого часу. 

mailto:oks.pankeieva@gmail.com
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Усвідомлення цієї небезпеки пов'язано з тим, що зросла непередбачуваність тих 

наслідків для природи і людини, які несе із собою техніка, що все більше ускладнюється. 

Масштаби її розвитку привели до виникнення особливого технічного світу, складність якого 

перевершує контролюючі можливості людини. Глибинне і разюче за своїми наслідками 

розгортання потенціалу техніки впливає на всі сторони соціального життя, істотні 

перетворення спостерігаються у всьому ладі сучасної культури. Таке стрімке піднесення 

техніки як фактора соціокультурних перетворень актуалізує цілий спектр світоглядних 

проблем. [1]   

Ще наприкінці XIX століття філософія техніки поставила ряд питань, що і сьогодні є 

об'єктом гострої філософської рефлексії: які є форми впливу техніки на людське буття і чи 

існують межі цього впливу? у чому виражається її суспільна обумовленість і як перебороти ті 

непередбачувані наслідки, що несе людству науково-технічний прогрес? 

Що ж являє собою техніка? В силу багатогранності цього аспекту культури існує 

величезна кількість визначень техніки. Техніка розглядається: 

• - як сукупність створених людиною пристроїв, машин, механізмів, пристосувань тощо, 

а також різних видів діяльності зі створення цих пристроїв: від науково-технічного 

дослідження і проектування до їхнього виготовлення й експлуатації; 

• - як сукупність технічних знань - від спеціалізованих рецептурно-технічних до 

теоретичних, науково-технічних і системотехнічних; 

• - у більш широкому сенсі говорять про техніку як певне вміння - наприклад, техніку 

мислення, "психотехніку", техніку керівництва людьми і державою, техніку живопису, 

малюнка, гри на фортепіано тощо. У цьому сенсі техніка охоплює весь людський універсум, 

починаючи з неорганічного, через органічне і до психічно-духовних сфер буття і відносин між 

людьми. 

Техніка - це феномен, що забезпечує взаємодію між суспільством і природою, вона є 

результатом зустрічі людського духу з природою. [1]  Усе те, що створювалось людиною – і 

матеріальне, і духовне, вироблялось нею, спираючись на науково-технічний прогрес. Саме 

спираючись на винахідливих інженерів, фізиків, хіміків, біологів, математиків та інших 

вчених, людина  у тисячі разів збільшила свою виробничу силу, створила шедеври мистецтва, 

сформувала сучасну цивілізацію. Техніка являє собою частину природи, перетвореної 

людиною, і в цьому смислі вона штучна і належить не природі, а людині. Однак використання 

техніки передбачає вплив на природу і її активне перетворення: людина формує і змінює 

неорганічну та органічну природу, у тому числі і власну психічну і духовну природу 

відповідно до пізнаних законів і згідно зі своїми цілями. 

Для того щоб зрозуміти сутність феномену техніки в культурологічному аспекті, 

доцільно зробити історичний екскурс, подивитися, як розвивалася техніка, як змінювалися її 

смислові характеристики. Історія техніки нараховує майже 50 тис. років. Якщо за цей 

проміжок часу взяти середню тривалість життя одного покоління 30..32 роки, то існуючий 

рівень техніки був досягнутий приблизно за 1600 поколінь. Іншими словами, людству 

знадобилося 1600 сходинок, щоб винайти ракету та досягнути Місяця.  

У своєму розвитку техніка прошла такі етапи: 

• - інструментальний, що характеризувався насамперед використанням ручних знарядь, 

які служили продовженням і посиленням руки людини; при цьому технологічний процес 

цілком залежав від людини, від її творчості і новаторства; 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

153 

• - етап появи машинної праці, коли продукуюча людина доповнює технологічний 

процес, стає, поряд з машиною, одним з її елементів; при цьому важливим є те, що центр ваги 

технологічного процесу поступово зміщується у бік машини; 

• - етап автоматизації праці, коли праця не обмежується фізичними чи фізіологічними 

можливостями людини; 

• - поява нового типу інформаційних систем, роботизації виробництва, комплексної 

автоматизації цілих технологічних процесів, у результаті чого відбувається вже і заміна 

деяких функцій людського інтелекту. 

У ході розвитку техніки змінювалося і співвідношення її з науково-технічним знанням. 

Так, на самих ранніх етапах розвитку суспільства технічне знання було тісно пов'язане з 

магічною дією і міфологічним світорозумінням. В античності поняття "техне" охоплює і 

техніку, і технічне знання, і мистецтво, але ще не містить у собі теорію. В епоху 

середньовіччя архітектори і ремісники покладалися в основному на традиційне знання, що 

трималося в таємниці і змінювалося дуже повільно. Але вже в епоху Відродження формується 

практично орієнтована теорія; при цьому формується ідеал універсально розвиненої 

особистості вченого й інженера, який одночасно і багато знає, і багато вміє. У культурі Нового 

часу спостерігається інша тенденція: прагнення до спеціалізації і виділення окремих аспектів 

і сторін предмета дослідження, який вивчається експериментальними і математичними 

засобами. Формуються ідеали нової науки, здатної вирішувати теоретичними засобами 

інженерні задачі, і нової техніки, заснованої на науці. Складається дисциплінарна організація 

науки і техніки, що в соціальному плані було пов'язано зі становленням професій вченого й 

інженера, підвищенням їхнього статусу в суспільстві. 

Однією з фундаментальних соціокультурних рис техніки є те, що вона постає як засіб 

перетворення середовища. Ця риса знайшла відображення ще в міфотворчості. Згадаємо міф 

про Прометея, котрий озброїв людей технічними навичками; міф про Дедала і його сина Ікара, 

що прагнули вирішити задачу польоту за допомогою крил; міф про будівництво Вавілонської 

вежі і його невдачу тощо. Саме як засіб перетворення середовища техніка була осмислена і 

покладена в основу інженерної практики. 

Іншою фундаментальною характеристикою техніки є те, що вона виступає посередником 

між людиною і природою, задає тип відносин між ними. Так, у період Нового часу у 

європейській свідомості починає переважати агресивне прагнення людини панувати над 

природою, підкорювати її собі, що в кінцевому підсумку і породило глобальну екологічну 

проблему. 

Третя найважливіша соціокультурна характеристика техніки полягає в тому, що вона 

є засобом перетворення самої людини, вона розширює людські можливості, створює умови 

для розвитку її здібностей і реалізації природних задатків. 

Людина в житті прагне до цивілізації, тобто намагається досягти матеріального 

добробуту. І в цьому нічого немає протиприродного. Навпаки - це нормальна потреба. Особа 

прийшла у світ для того, щоб скористатися його благами. При цьому число людей, яких 

зачіпають технічні заходи або їх побічні ефекти, збільшилося до величезної величини. 

Порушені цими впливами люди вже більше не перебувають у безпосередньому зв'язку з тими, 

хто виробляє дані впливу. Далі, природні системи самі стають предметом людської діяльності. 

Людина своїм втручанням може їх постійно порушувати і навіть руйнувати. Безсумнівно, це 

абсолютно нова ситуація: ніколи раніше людина не володіла такою міццю, щоб бути в змозі 
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знищити життя в частковій екологічній системі і навіть у глобальному масштабі або 

вирішальним чином довести її до виродження. Тому суспільство не повинно без попередньої 

експертизи виробляти все, що може виробляти, не повинно робити все те, що воно може 

робити, і, безсумнівно, не відразу ж після відкриття нових технічних можливостей. [2]   

Висновки.3 метою задоволення матеріальних потреб необхідно розвивати нові напрямки 

науково-технічного прогресу, створювати нові технології. Робити це можуть тільки 

високоінтелектуальні фахівці з високою професійною культурою і свідомістю, які людину і 

Природу вбачають в органічній єдності. Наслідки використання створених ними новинок не 

повинні викликати суперечностей між особистістю і навколишнім середовищем. За таких 

умов буде збережена гармонія між людиною і результативністю матеріалізованих наукових 

ідей в усіх сферах людської діяльності.  
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Вступна частина: Актуальність доповіді зумовлена тим, що на разі наука і техніка 

мають суттєвий вплив на наше з вами життя. Цей вплив торкається кожної сфери нашого 

існування і ми бачимо наслідки у власному побуті вдома, на роботі, в освіті, навіть релігія 

зазнала змін. 

З плином часу філософи та мислителі все більше звертали увагу на філософські, 

світоглядні проблеми техніки та науки. У ХХ столітті широкої популярності набув такий 

термін, як «друга природа». Він позначає і техніку як спосіб буття особистості, і світ, 

створений науково-технічною діяльністю людини. Саме завдяки ось такій колективній праці і 

виникає те, що колись Карл Ясперс, відомий німецький філософ - ексзестинціаліст та 

психолог, назвав «власним світом людини». 

Основна частина: В сучасній філософії техніка тлумачиться не просто як засіб 

виробництва, машини та знаряддя. На жаль, інженери, вчені, конструктори, політики, люди 

що мають безпосередній вплив на розвиток цієї індустрії, продовжують сприймати техніку 

традиційно. 

Феномен техніки завжди привертав увагу філософів і мислителів, його обговорювали 

здавна. Наприклад, іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет шукав вирішення проблеми 

техніки у взаємозв’язку з іншою проблемою-сутністю людини. Ортега задався питанням, що 

є людина і прийшов до висновку що людина то є «я», «я і оточуючі мене умови»[1]. Але ці 

умови включають не тільки природне середовище існування людини, а й той світ який вона 

створила сама. Без сумніву людина невід’ємна, органічна частина природи, але визначає її 

життя не цей факт, а інші іманентні тільки їй специфічні якості, це якості властиві творцю, 

людині-техніку.  

Такі ж погляди має і Карл Мітчем, американській філософ та доктор гуманітарних наук. 

В одному із своїх творів «Що таке філософія техніки» Мітчем каже що, саме здатність людини 

робити знаряддя і зробила її людиною. 

Також цікавим вкладом в інженерну традицію філософії техніки є праці французького 

інженера Жака Лафіта. У своїй роботі «Роздуми про теорію машин» Лафіт описував науку, як 

«механологію», він також вдавався до всебічного аналізу еволюції техніки від  «пасивних» 

машин (звичайних речей: посуду, одягу, будівель) до «активних» або «рефлексивних» машин 

(такі як самокеруючі прилади, прилади для переробки енергії). 

Іншої думки тримається німецький філософ та соціолог Георг Зіммель. «Техніка – це 

система засобів» таке найголовніше гасло з яким він виступав. «Абсолютний засіб», байдужий 

до мети, його задача справно функціонувати не цікавлячись «навіщо і чому». Такі питання має 

задавати людина, саме вона приносить інтерес та цінність в техніку, точніше кажучи в її 

використання [2]. 

На мій погляд, велике значення для розкриття сутності техніки має концепція техніки 

Ернста Каппа, мислителя, погляди якого значно відрізняються від інших німецьких філософів. 

Сама концепція будуються на тому що техніка, знаряддя розглядаються як різноманітні 

«проекції» людських органів. Звісно до Каппа схожі думки висловлювало багато мислителів, 

від Аристотеля і до Ралфа Уолдо Емерсона, але сам Капп дав чітку систематизацію, таку 

детальну розробку цієї концепції в роботі «Grandinien einer Philosophic der Technik». Можна 

стверджувати, що Эрнст Капп разробив власну філософію техніки. 

На погляд Капа, людина в техніці відновлює себе і навіть форма знаряддя має походити 

із форми людського органа, корисність та сили якого необхідно збільшити. Звісно, створюючи 
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такий винахід людина діє підсвідомо, а вже потім можна провести такі паралелі. Як результат, 

багато духовних предметів тісно пов’язані із функціонуванням руки, зап’ястку, зубів людини. 

Зігнутий палець стає прообразом крючка, жменя долоні-чашею; в мечі, спис, веслі, совку, 

граблях, плузі і лопаті неважко розгледіти різні позиції та положення рук, кисті, пальців, 

використання яких у рибальстві та полювання, садівництві та побуті людини є доволі 

очевидним. 

Теж саме стосується м’язів, органів зору та слуху. Оскільки організм людини в принципі 

не має вад, отже непогані і штучні засоби його імітації і багатократного поліпшення, 

наприклад важіль, колесо, телескоп. 

Та якщо Капп демонстрував позитивні сторони використання техніки і її вплив на 

людини то ще один незвичний для Німеччини філософ Фрідріх Дессауер, мав за мету 

гармонічно поєднати людини та техніку через об єднання двох міфологем – християнської та 

прометеївської. Для нього техніка-це заповіт Бога, що надав людині творчої сили і 

непереборної тяги до подолання своїх реальних меж. 

Дессауер найбільш відома фігура по дискусіях в питаннях філософії техніки, він став 

четвертим філософом, який зробив вираз «філософія техніки» заголовком безлічі своїх робіт. 

За життя Дессауер був всесторонньо розвинутою діловою людиною, мислителем ,науковцем, 

політиком а головне, не дивлячись на свої успіхи в усьому цьому, залишався ревним 

католиком . Його світська діяльність не завадила йому написати безліч робіт з теології та 

торкнутися такого складного питання як співвідношення техніки та божественного творіння. 

Дессауер вступав в діалоги з соціологами, теологами, екзистенціалістами з приводу 

проблем філософії техніки і це не заважало йому захищати техніку за допомогою чітких 

понять. В основі його концепції техніки як причетності до божественного творіння лежить три 

кантівські критики: наукового знання, морального вчинку та естетичного сприйняття. До цих 

елементів Дессауер додає власну четверту критику-критику технічної діяльності . Згідно його 

концепції, техніка стає релігійним переживанням і досвідом, і саме релігійне переживання 

набуває технічну значимість. Хоч техніка і заснована на законах природи, але виникає з волі 

людини, слугує певною матеріалізацією його ідеї. Постійне перетворення з духа в матерію, що 

виконує техніка, робить її натхненною.[3] 

Був і інший, протилежний напрям поглядів на техніку. Скептики та песимісти бачили в 

технічному прогресі різноманітні загрози. Одним із перших проблему кріпацької залежності 

людини від техніки підняв Макс Вебер у своїй концепції раціональності, під час обговорення 

місці людини в раціональній системі діяльності. Макс Шелер вважав що техніка - це проекція 

споконвічної тяги людини до влади та панування, і це господарювання завдяки техніці 

простягається як на природний, так і на соціальний світ. Це призводить до відчуження людей, 

знебарвлення спілкування, «дефіцита людяності», відбувається психологічне старіння 

суспільства. Внаслідок цього зростає деформація духовної комунікації, духовних зв’язків. 

Фрідріх Ніцше, Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнбі підтримували цей погляд в цілому, 

демонструючи своє відношення до технічної експансії, а Л Клагес цілу роботу з 

антитехнічною культурною критикою. 

Звичайно, весь цей перелік точок зору далеко не повний, однак і так зрозуміло що якась 

одна, універсальна теорія навряд чи можлива. Навіть Мартін Гайдегер, з усім притаманним 

йому універсалізмом, вважав техніку загадкою, висуваючи тезис про нетотожність техніки і 
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сутності техніки. Така ж дилема, як і в розумінні техніки, панує і в оцінках впливу техніки на 

людське суспільство. 

Техніко-технологічне освоєння світу є невід’ємною складовою людської діяльності . В 

цьому плані особливого значення набуває філософське осмислення техніки та технологій, 

адже воно дозволяє врахувати ціннісний, моральний вимір взаємодії людини і техніки. 

Висновки: Отже, у цій статті ми розглянули основні погляди філософів на значення 

техніки та технологій в суспільстві. На мій погляд, філософія техніки має орієнтувати на гасло 

«Не сліпе заперечення прогресу, а заперечення сліпого прогресу». 
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Анотація. У  статті розглянуто розвиток інформаційного суспільства, його вплив на 

сфери життя людини. Проаналізовано вдосконалення життя людства за допомогою 

інформатизації, виявлено вплив інформаційних здобутків на суспільний процес 

людства.  

Ключові слова: постіндустріалізм, інформація, технології, інформаційне суспільство, 

інформатизація, комп’ютерна залежність.  

 

Вступна частина: Сучасне суспільство ввійшло у якісно новий етап свого розвитку. Це 

проявляється в оновленні всього виробничого процесу за рахунок автоматизації, роботизації 

та інформатизації, всебічному використанні знань. «Сучасний світ» – це система зі складною 
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організацією, простір глобальних інформаційних технологій і комунікацій. Формується нова 

організація суспільного життя. 

 Характерна риса сучасного суспільства, названого постіндустріальним –  тотальна 

інформатизація. Концепція постіндустріалізму найбільш яскраво представлена у роботах 

Д. Белла [1]. На його думку, відмінною рисою постіндустріалізму є перехід від виробництва 

речей до розвитку виробництва послуг, пов'язаних з освітою, охороною здоров'я, 

дослідженням і управлінням. Знання та інформацію американський вчений оголосив не тільки 

ефективним каталізатором трансформації суспільства, а і його стратегічним ресурсом. 

Розвиток суспільства за подібним сценарієм прогнозували, в першу чергу, японські 

дослідники. Одну з найцікавіших філософських концепцій інформаційного суспільства виклав 

Й. Масуда [2]. На його думку, комп'ютерна технологія повинна стати фундаментом нового 

суспільства, а комп'ютерна технологія  значно посилити розумову працю людини. 

Інформаційно-технологічна революція мала б перетвориться в нову виробничу силу та 

зробити можливим масове виробництво інформації, нових технологій та нового знання. 

Провідною галуззю економіки має стати інтелектуальне виробництво, продукція якого 

акумулюється і поширюється за допомогою нових телекомунікаційних технологій. 

Основна частина: Сьогоденне суспільство – це інформаційне суспільство, у якому 

можна виділити ряд особливостей, найголовніша з яких – це використання інформації майже 

в усіх сферах життя.  Необхідно зазначити постійне збільшення автоматизації виробництва. 

  Інформаційне суспільство – суспільство, у якому більшість працюючих зайнято 

виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми – 

знань. В інформаційному суспільстві здійснюється не тільки виробництво, але змінюється 

уклад життя, система цінностей, зросте значимість культурного дозвілля по відношенню до 

матеріальних цінностей. У порівнянні з індустріальним суспільством, де основним напрямком 

економіки були виробництво і споживання товарів, то в інформаційному суспільстві 

виробляються і споживаються інтелект, знання, що призводять до збільшення частки 

розумової праці.  

Перехід до інформаційного суспільства називають інформатизацією. Інформатизація – 

політика і процеси, спрямовані на побудову та розвиток телекомунікаційної інфраструктури, 

що об'єднує територіально розподілені інформаційні ресурси. Деякі країни (Німеччина, 

Японія, США) вже наблизились до інформаційного суспільства, хоча процес переходу ще 

триває.  

Більшість науковців виділяють наступні риси інформаційного суспільства: 

− велика кількість інформації високої якості; 

− пріоритет інформації у порівнянні з іншими ресурсами; 

− наявність засобів, необхідних для зберігання інформації, використання та розподілу; 

− глобальний характер інформаційних технологій, які купують і охоплюють усі сфери 

соціальної діяльності людини; 

− інформаційна єдність всієї людської цивілізації; 

− реалізація вільного доступу кожної людини до інформаційних ресурсів всієї 

цивілізації за допомогою засобів інформатики;  

− реалізація гуманістичних принципів управління суспільством і впливу на навколишнє 

середовище. 
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Те, що у світі йде процес побудови інформаційного суспільства підтверджується 

наступними ознаками: 

− впровадження комп'ютерів в життя людства; 

− розвиток комунікації; 

− комп'ютерна грамотність, необхідна для будь-якої людини; 

− свобода доступу до інформації; 

− доступ до дистанційної освіти; 

− зміна структури економіки; 

− певні зміни в повсякденному житті людей, щодо тертіальних послуг (наприклад, 

спілкування через інтернет, використання інтернет-магазинів, тощо).  

Якщо раніше комп'ютер міг замінити людину на виробництві у фізичному сенсі, то в 

постіндустріальному суспільстві комп’ютерні технології здатні замінити людини і у 

розумовому сенсі, яку до цього могла зробити тільки людина. 

Інформація як особливий вид ресурсів і фактор суспільного розвитку стає і особливим 

видом продукту з властивими йому властивостями товару. Спостерігається перехід від 

індустріальної економіки до постіндустріальної економіки, заснованої на інформації, та нових 

інформаційних технологіях як сукупності інформаційно-технологічних процесів. 

Переважна більшість дослідників вважають, що бурхливий розвиток інформаційних 

технологій, які проникають в усі сфери життя, відкриває абсолютно нові можливості для 

суспільного прогресу. Однак ейфорія з цього приводу поступово проходить і настає період 

тверезої оцінки реального внеску нових інформаційних технологій і в виробництво, і в 

соціальні трансформації. 

На продуктивності праці позитивно позначається застосування нових технологій, 

створюються пристрої, які сприяють зменшенню і поліпшенню людської праці. При 

механізації та автоматизації виробництва працівникам необхідно підвищувати свій рівень 

знань. Створено дуже багато побутових технологій, що значно полегшують повсякденну 

працю людини. Зараз будь-які обчислення виконуються точніше і швидше за допомогою 

комп'ютерів. 

Інформаційні технології увійшли практично в усі сфери людського життя: створені 

програми, які допомагають проектувальникам, економістам, бухгалтерам, банківським 

працівникам, касирам, соціальним працівникам, тощо. Одним з аспектів медичної реформи є 

переведення медичних карток в електронний вигляд. 

Завдяки інформаційним технологіям «великий стрибок» вперед був зроблений в 

медицині. З'явилися реанімобілі, безліч діагностичної та лікувальної апаратури, клініки 

обладнані сучасною апаратурою. Завдяки комп'ютерам можлива діагностика організму, 

з'явилася можливість проводити операції на життєво важливих органах, більшість медичної 

апаратури управляється комп'ютерами. В інформаційному суспільстві покращилася якість 

розслідувань різновидів злочинів. З'явилися нові програми, які здатні виявити 

місцезнаходження людини, що дозволяють провести безліч видів експертиз, різноманітні  

детектори брехні, що дають змогу ймовірності помилок при розслідуванні. Завдяки 

кіберконтролю і засобів стеження були спіймані тисячі злочинців по всьому світу. Комп’ютер 

дає робітникам змогу заощадити час та сили. 
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Інформаційний прогрес торкнувся і соціальної сфери: виставки, конференції, 

симпозіуми, громадські заходи проходять з використанням мультимедійних засобів. 

Електронна пошта – найзручніший, дешевий і швидкий спосіб зв'язку. Окрім усього 

іншого, комп'ютер дає можливість виходу в Інтернет, надання доступу до різноманітних 

інформаційних ресурсів. Інтернет використовують у сфері торгівлі, рекламної діяльності, з 

метою освітніх,  культурних, наукових заходів. Для більш зручної комунікації і спільного 

поширення даних існують різні онлайн-сервіси та соціальні мережі. На сьогоднішній день 

Інтернет є наймасовішим і оперативним джерелом інформації. Розвивається торгова індустрія 

інтернет-магазинів. Створено онлайн-системи дистанційного обслуговування клієнтів у 

різних банках. Можливість створення особистих кабінетів в різних комунальних службах 

економить час і сили клієнтів. Для цього ж, створюються різні каси самообслуговування в 

супермаркетах, платіжні термінали в банках. Інтернет несе багато корисної інформації, 

завдяки йому можливо віртуальне спілкування у всіляких соціальних мережах. Також є 

можливість використання інтернету для розваг, перегляду фільмів, прослуховування музики. 

Інформаційні технології вплинули на освіту. Завдяки їм процес навчання стає простішим 

і зручнішим. Це і використання електронних носіїв, електронної пошти для перевірки робіт. 

Заощаджується час викладачів – існує можливість перевірити роботу у зручний час і переслати 

студенту із вказівками доопрацювання. Зменшується різниця між очною та заочною формами 

навчання, з'являється можливість дистанційного навчання, що актуально для людей з 

обмеженими можливостями. У процесі навчання використовується комп'ютерне 

моделювання, яке заощаджує час, а також спрощує виконання складних експериментів. При 

цьому, студенти збирають інформацію, приймають рішення і узагальнюють результати. 

Характерною рисою сучасної освіти є однакова можливість доступності до освітніх джерел. 

Відкриваються великі можливості у впровадженні інформаційних технологій в усі сфери 

життя людини, але не виключені і деякі негативні наслідки.  

Велика кількість користувачів комп'ютерів веде малорухливий спосіб життя, що 

призводить до погіршення стану здоров'я. Значне напруження зору веде до стійкого стомлення 

м'язів очей, негативно позначається на сітківці і внутрішньоочних судинах, виникнення 

головного болю і запаморочення. Обмежена рухливість веде до захворювання кистьових 

суглобів, утрудненого дихання, остеохондрозу, перенапруження шийного відділу хребта. 

Зростає психічне навантаження.  

Згідно висновків наукових досліджень, проведених серед учнів початкових класів, 

з'ясувалося, що учні, які під час навчання часто вдавалися до допомоги інтернету, стали 

обмеженими при створенні власних візуальних образів і ідей. Тому науковці рекомендують 

обмежити використання комп'ютера у процесі навчанні у початковій школі. 

У Японії лікарі звернули увагу на те, що у молодих людей у віці 20-35 років, 

зустрічається порушення функцій пам'яті та здатність низького рівня запам'ятовування аніж у 

старшого покоління. Це пов'язано з тим, що людям не потрібно тренувати пам'ять, а є 

можливість  зберігати інформацію у мобільному телефоні або планшеті. У результаті 

відбувається зниження інтелектуальних здібностей людини, через спрощення рішення 

стандартних завдань.  

Ще однією проблемою є залежність від комп'ютерних ігор. Люди, часом, не знають 

кордонів, людині складно зупинитися, а розум людини перестає чути природні сигнали 

організму. Це призводить до дисфункції серцево-судинної системи, виснаження організму, 
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втрати свідомості. Свідомість починає існувати вже "по той бік екрану". Чим більше 

захоплених гравець, тим менше він реагує на зовнішні подразники. У світі вже безліч випадків 

смерті, коли гравці вмирали, після того як грали багато годин поспіль без перерви. Також з 

комп'ютерними іграми пов'язана величезна кількість самогубств. В останні роки серед молоді 

набирає популярність смертоносного Селфі заради «лайків» у соцмережах. Втягнення 

неповнолітніх підлітків в соціальних мережах в «групи смерті», вербування в терористичні 

організації, інтернет-залежність – все це належить до недоліків інформаційного суспільства. 

Людство стає все більш залежним від техніки. Людина, яка забуває вдома телефон, стає 

дезорієнтованою. Багато людей «вбивають час» в соціальних мережах, замінюючи живе 

спілкування «набором літер». Використання інформаційних технологій замінило людям 

реальне спілкування. 

При появі кіберзлочинності стало важко тримати у таємниці свої фінансові операції, 

телефонні переговори, навіть власне місцезнаходження. Відсутністю захисту персональних 

даних користуються інтернет-шахраї. 

До недоліків Інтернету також можна віднести щоденну розсилку спаму, що засмічує 

електронну пошту, безліч порнографічних сайтів, доступ до яких не регламентується віковими 

обмеженнями, неконтрольовану пропаганду жорстокості та насильства, наявність всіляких 

вірусів. 

В інформаційному суспільстві засоби масової інформації роблять все більший вплив. 

З'явилася проблема відбору якісної і достовірної інформації, у зв'язку з тим, що в інтернеті 

існує багато неправдивої інформації. Виникають «інформаційні війни», які несуть в собі 

відкритий або завуальований вплив державних структур, метою якого є отримання виграшу в 

будь-якому вигляді, як в матеріальному, так і в політичному. Інформаційні технології 

втручаються в приватне життя людей, створюючи часто руйнівні дії, внаслідок чого 

порушується діяльність організацій. Існує небезпека розриву між споживачами і 

«інформаційної елітою» (людьми, що займаються розробкою і розподілом інформаційних 

технологій). 

Збільшується значний технологічний розрив між розвиненими країнами (США, Японія, 

Західна Європа) і рештою світу. Глобальні інформаційні мережі стають інструментом 

інформаційної, політичної і культурної експансії технологічно розвинутих держав по 

відношенню до менш держав які розвиваються. В інформаційному суспільстві з’являється 

інформаційна нерівність, яка досить легко конвертується в економічну. Саме штучна 

підтримка відставання в інформаційній сфері ряду держав Африки, Азії (частково і країн СНД) 

сьогодні є одним з важливих напрямків інформаційної стратегії розвинутого Заходу. 

В інформаційному суспільстві існує небезпека – зростання статусу і влади власників 

інформації. Виникають нові можливості для шантажу і погроз, у тому числі шляхом 

фальсифікації даних, особливо в періоди гострого політичного протистояння.  

Все це є наслідком того факту, що інформація перетворилася в масовий продукт, стала 

економічною категорією (вона продається і купується). 

Висновки: У житті не існує категоричності. Одне і те ж саме явище, чи суспільний 

процес  може слугувати різним цілям, як позитивним, так і негативним. Немає сумнівів, що 

впровадження технологій зробило життя людства простіше і комфортніше, але також 

привнесло певну низку недоліків. Мобільні телефони і інтернет, відкрили нові можливості 

перед сучасним суспільством, у вигляді дистанційного спілкування та освіти. Це дуже 
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актуально для людей які живуть в маленьких містечках, людей з обмеженими можливостями, 

а також під час катаклізмів. У період епідемії короновірусу люди обмежені у пересуванні та 

спілкуванні, тому саме дистанційне навчання дає змогу отримати знання школярам та 

студентам. Але в повсякденному житті ( без наявності катаклізмів) люди захоплені 

інформаційними технологіями, що часто призводить  до деградації та зниження розумової 

діяльності.   
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Аnnotation.  This article examines the development of the information society, its impact on the spheres of 

human life. Improvement of human life through informatization is analyzed, influence of information 

achievements on the social process of humanity is revealed. 
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Информационное общество: тенденции развития и достижения 

Аннотация.  В статье рассмотрено развитие информационного общества, его влияние на сферы 

жизни человека. Проанализированы совершенствования жизни человечества с помощью 

информатизации, выявлено влияние информационных достижений на общественный процесс 

человечества. 
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Анотація. В данной статье рассматриваются основные формы научного познания. 

Ключові слова: философия, факты, проблемы, предположения, теории. 

 

Вступна частина. Научное знание существует в виде устойчивых и логически 

связанных между собой форм. К их числу чаще всего относят: проблему, идею, принцип, 

закон, гипотезу, теорию. 

Основна частина. Весь процесс научного исследования подразумевает проблемную 

ситуацию, ее разрешение и проверку. Считается, что постановка проблемы одновременно 

является и началом ее решения, а решение той или иной проблемы ставит перед 

исследователем целую серию новых проблем. Не случайно Луи де Броль писал: “каждый 

успех нашего познания ставит больше проблем, чем решает”40. В этой связи правомерен 

вопрос – как возможно определить понятие “проблема”? 

В самом общем виде проблема – это форма развития знания, форма перехода от старого 

знания к новому. Проблема появляется когда старое знание обнаружило свою ограниченность, 

а новое еще не приобрело своей развитой формы. 

В более конкретном виде проблему можно интерпретировать как глубокий вопрос, на 

который у научного сообщества в настоящее время нет готовых обоснованных ответов, 

отсутствует единство мнений в определении путей и способов ее разрешения. Научная 

проблема возникает там и тогда, где и когда исследователь в своей деятельности 

наталкивается на противоречие. Речь идет не столько о тех противоречиях, которые возникают 

в результате невольного нарушений законов логики и прочих познавательных огрехов, 

сколько о реально существующих, жизненных – “онтологических” противоречиях. 

Одной из функций проблемы как формы научного познания является мотивирующий, 

стимулирующий дальнейший научный поиск фактор. Иными словами, проблема должна 

озадачивать ученого своей аномальностью, концентрируя его внимание и интеллектуальный 

потенциал на ее преодоление. 

От удачной постановки и формализации проблемы, ее выражения на языке современной 

науки во многом зависит конструкция будущей теории. 

Первоначальной формой разрешения противоречия является идея. Идея (от греч. начало, 

основа, первообраз) – форма охвата действительности в мысли, которая включает осознание 

цели и способа дальнейшего познания и преобразования мира. 

По своей логической структуре идея есть разновидность понятия. Отличие идеи от 

обычного понятия состоит в том, что она объединяет в себе объективное знание 

действительности и субъективную цель, направленную на изменение действительности. 

Научная идея есть предварительный исходный синтез тех противоположностей, которые 

обнаружились уже в системе накопленных знаний. Научная идея – это еще не ставшее, а 

становящееся научное знание. 

Формой научного знания, однопорядковой с идеей, является принцип. Принцип – это 

форма научного знания, выражающая какую-то фундаментальную закономерность или даже 

синтез ряда закономерностей. Существенной разницы между идеями и принципами нет, 

поэтому наряду с “принципом” развития нередко говорят об “идее” развития. 

Более широкое понимание принципа связано с его толкованием в качестве Первоначала, 

то есть того, что лежит в основе определенных совокупностей фактов, теорий, науки. 

mailto:tatyanadubova21@gmail.com
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Античные философы стремились отыскать принципы существования всех вещей и обычно 

связывали его с субстанцией. В XVI – XVII веках в европейской философии принципы стали 

толковать как категорию теоретико-познавательную на основе различения того, что лежит в 

основе действительности – принципа бытия и того, что лежит в основе познания этой 

действительности – принципа познания. В последующем принцип перемещается в сферу 

логического выражения знания, становится центральным понятием, основополагающей 

идеей, пронизывающей определенную систему знаний, и упорядочивает ее в соответствии с 

субординацией. В пределах теоретического знания принцип означает приведение этого знания 

в систему, где теоретические положения тесно связаны между собой и одно вытекает из 

другого. 

Еще одно значение понятия «принцип» - внутреннее убеждение человека, те 

теоретические, моральные и практические основания, средства, которыми он руководствуется 

в жизни, в разнообразных сферах деятельности. 

Следующей важной формой научного познания является гипотеза. Гипотеза – научное 

предположение, которое основывается на незначительном количестве фактов, установленных 

в данной области знания. С накоплением фактического материала гипотеза либо 

подтверждается, приобретая форму закона науки или научной теории, либо опровергается, 

если новые научные данные вступают в противоречие со сделанным предположением. 

Классическим примером превращения гипотезы в теорию может служить открытие немецким 

астрономом Галле планеты Нептун (по возмущениям в орбите Урана). Оно подтвердило 

правильность математических вычислений англичанина Адамса и француза Леверье. Вместе 

с тем, получила новое подтверждение вся гипотеза Н.Коперника о гелиоцентрическом 

строении Солнечной системы, поскольку вычисления Леверье проводилось на основе системы 

Коперника. Позднее, тем же путем, по возмущениям в орбите Нептуна американец Лоуэлл в 

1915 году предсказал, а другой американец Томбоу в 1930 году обнаружил новую планенту – 

Плутон. 

Наиболее развернутой и аутентичной формой научного познания является теория. 

Теория есть система знаний, объясняющих совокупность явлений той или иной области 

действительности и сводящая известные в ней законы и эмпирические обобщения к единому 

объясняющему началу. Теория – форма достоверного научного знания о некоторой 

совокупности объектов, представляющая собой целостную систему взаимосвязанных 

утверждений и доказательств и содержащая методы объяснения и предсказания явлений 

данной предметной области. 

В структуре теории выделяют следующие основные компоненты: исходное основание 

(фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, философские установки, 

ценностные факторы); идеализированный объект данной теории; логика и методология, 

применяемые для ее построения; совокупность законов и утверждений, выведенных из 

основоположения данной теории. Ключевой элемент теории – закон, поэтому ее можно 

рассматривать как систему законов. 

Всякая теория опирается на факты, установленные на эмпирическом уровне познания, 

но она не ограничивается их констатацией и суммированием. Теория дает новое, более 

глубокое знание, вскрывает сущность, лежащую в основе добытых фактов. Любая, вновь 

создаваемая теория должна удовлетворять ряду требований: 

- адекватность объясняемому объекту; 

- полнота отражения этого объекта исходя из центральной идеи теории; 

- объяснение взаимосвязи между различными компонентами теории; 

- внутренняя непротиворечивость всех положений теории; 

- их соответствие экспериментальным данным. 

Теория, как правило, первоначально высказывается в виде гипотезы. 

Наиболее распространены: 
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- Теории описательные (эволюционная теория Ч.Дарвина, физиологическая теория 

И.П.Павлова), которые непосредственно описывают определенную группу объектов; ее 

теоретический базис обширен, а сама теория решает задачу упорядочивания относящихся к 

ней фактов. Эти теории формулируются на обычных естественных языках. 

- Теории математизированные (релятивистская теория Эйнштейна, неэвклидова 

геометрия и т.д.), использующие аппарат и модели математики. Говоря о взаимодействии 

философских теорий и математики, проф. В.В.Пак указывает на их противоположность: они 

реализуют качественный и количественный подходы. Взаимодействия и взаимообгащение 

этих подходов наблюдаются во всей истории науки. “Вначале вся единая наука была сплошь 

философской. Затем от нее отделилась математика и, окрепнув, стала проникать в другие 

отрасли, отторгая их от философии... Победное шествие математики вроде бы сужает поле 

деятельности философии, отделяя от нее все новые и новые направления. Но это на первый 

взгляд, поскольку с увеличением фронта поиска истины (на границе знания и незнания), когда 

еще математические модели не сформированы, работает философский подход, т.е. область ее 

применения увеличивается. Уменьшается в одном и увеличивается в другом, с одной стороны 

– спорит, с другой – сотрудничает! Одним словом, единство и борьба противоположностей, 

обеспечивающие динамическое развитие науки”. 

Подводя итог рассмотрению различных форм научного познания, необходимо отметить, 

что различные теории синтезируются на метанаучном уровне в целостную научную картину 

мира как интегративную систему представлений о мире, вырабатываемую внутри науки путем 

обобщения и синтеза важнейших теоретических знаний о мире, полученную на конкретно-

историческом этапе развития науки. 

Висновки. Подводя итог рассмотрению различных форм научного познания, 

необходимо отметить, что различные теории синтезируются на метанаучном уровне в 

целостную научную картину мира как интегративную систему представлений о мире, 

вырабатываемую внутри науки путем обобщения и синтеза важнейших теоретических знаний 

о мире, полученную на конкретно-историческом этапе развития науки. 
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Анотація. У статті розглянуто вплив реклами на суспільну свідомість та наведені 

його приклади. Розглянуто механізми зміни цінностей та потреб людини щодо 

рекламного впливу та зв’язок реклами та масової культури. 

Ключові слова: Реклама, масова культура, потреби, система цінностей.  

 

Вступна частина: Повсюди людина стикається з рекламою. Реклама – вид 

маркетингової комунікації, поширення інформації з метою привернення уваги до товару, 

послуги, компанії потенційних споживачів комерційних або інформаційних продуктів. Існує 

зовнішня реклама, друкована реклама, реклама в ЗМІ, в Інтернеті, на сувенірах, на транспорті 

тощо. У публікації висвітлено вплив реклами на ціннісні орієнтири суспільства. 

Основна частина: Під час перегляду телевізору, пошуку інформації в інтернеті, під час 

прогулянки на свіжому повітрі часто людина не має на меті перегляд реклами. Рекламу можна 

ігнорувати, але неможливо не помічати взагалі. Тому, при виборі товару, роботи чи послуг 

людина часто підсвідомо віддає перевагу «рекламованому товару» та формує суб’єктивне 

ставлення до нього. Існують ефективні рекламні технології, які використовуючи особливості 

психіки та потреби людей, дають можливість продати не тільки товари, а й сформувати 

психологічний образ цього товару. Реклама маніпулює самооцінкою, самоутвердженням, 

суспільною думкою, потребами людини. Формування товару на ринку супроводжується 

асоціацією товару з абстрактними цінностями, властивими суспільству: патріотизм, сімейні 

традиції [2].  

Велику кількість емоцій викликає телевізійна реклама. Засоби виразності, 

використовувані у телевізійній рекламі, викликають у глядача різні асоціації. Прикладом є 

Новорічна реклама компанії Coca-Cola. Свій товар компанія рекламою пов’язує зі святом у 

сімейному колі. Реклама спиртних напоїв створює асоціацію алкоголю з відпочинком, 

природою, дружбою. У рекламі пива переважно беруть участь неголені чоловіки як «ідеал 

успішного чоловіка сьогодення», демонструються автомобілі та рибалка, завдяки цьому пиво 

для підлітків стає символом мужності та дорослого життя. 

На початку XXI ст. стрімко зросло число інтернет-користувачів, швидкість з’єднання 

зросла, зросла якість послуг доступу до мережі Інтернет, збільшилася кількість інформації, 

представленої у мультимедійному вигляді, та час перебування людини у віртуальному 

просторі. Зросла ефективність інтернет-реклами. Завдяки сучасному програмному 

забезпеченню користування мережею стало безпечнішим, що зменшило пильність 

користувачів. Велика частина усього мультимедійного контенту створюється для дітей, які не 

мислять критично. Діти вважають авторів контенту своїми друзями. Блогер виступає у ролі 
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посередника між покупцем і рекламодавцем. Аудиторія довіряє блогеру, що збільшує 

ефективність реклами. 

Широко використовується природна (нативна) реклама, у якій реклама міститься в 

контенті загального інформаційного повідомлення. Від аудиторії не приховується, що це 

рекламний матеріал. Набридливу рекламу навчилися не помічати, але неуважному споживачу 

нативну рекламу часто важко відрізнити від цікавого контенту, тому вона є ефективною. Існує 

прихована реклама, коли споживач не здогадується при приналежність матеріалу до реклами. 

Продакт-плейсмент є різновидом латентної реклами. Фільми про Джеймса Бонда є яскравим 

прикладом використання продакт-плейсменту. Виробники автомобілів, годинників, алкоголю 

і дорогих костюмів почали пропонувати використовувати їх бренди у фільмі, оскільки всі 

чоловіки після виходу першого фільму мріяли бути схожими на Джеймса. Вживали ті ж напої, 

що і Бонд, цікавилися тими ж марками машин, палили ідентичні цигарки тощо [3]. 

Існує зв’язок між масовою культурою і рекламою. Наприклад, часто обличчям і 

амбасадором бренду виступає публічна людина. Маркетологи вивчають структуру аудиторії, 

тематику блогерів, стиль, відповідність аудиторії блогера бажаній цільовій аудиторії. В 

результаті прихильники публічної людини стають прихильниками бренду. А у випадку 

великого числа амбасадорів зазначеного бренду, прихильники бренду зацікавлюються 

маловідомими його поширювачами. Масова культура в наявному вигляді була б неможлива 

без допомоги й підтримки реклами, так само як і реклама не отримала б такого поширення без 

участі в ній масової культури. Їх спорідненість виявляється у спільності ідеологічних функцій. 

Реклама, як і масова культура, формує некритичну, споживчу свідомість, так званий 

консьюмеризм (ідеологія споживання). Інша спільна особливість реклами та масової культури 

полягає в тому, що вони мають здатність спрощувати й усереднювати масову свідомість. Будь-

яку цінність, будь-який зміст вони здатні перетворити на банальність і таким чином звести 

нанівець її соціальний зміст. Американський соціолог Юл Генрі в статті «Реклама як 

філософська система» наголошує, що реклама «вимиває цінності, робить їх банальними та 

врешті-решт сприяє байдужому або навіть цинічному ставленню до них» [1]. 

Існують і більш складні, тонкі, часом приховані механізми реклами. Одним з них є 

феномен бестселеризму (створення рейтингів популярних книг, які найбільше продаються). 

Система бестселеризму рекламує не книги, а іміджі, створені рекламою і комерцією, 

псевдофакти та псевдоцінності. Бестселеризм не зводиться тільки до інформації. Фактично, це 

прихований спосіб впливу на читача. Повідомлення про те, що вказана книга є бестселером, 

діє на свідомість індивіда як заклик до того, щоб її купити [1]. 

Ієрархічна модель потреб людини за теорією Абрахама Маслоу стверджує, що первинні 

потреби є більш вагомими, а більш високі потреби активізуються при задоволенні базових [5]. 

Вони можуть бути задоволені в різній мірі, можуть деталізуватися в залежності від обставин 

життя людини. Існують чинники впливу на потреби людини, які не засновані на суспільній 

думці, а є такі потреби, що формуються під впливом суспільної думки. Наприклад, потреба у 

харчуванні не залежить від суспільної думки, але сучасна людина залежна від моделі 

«корисного харчування», яка створена рекламою. Також існує потреба визнання людини у 

соціумі. Раніше це визнання досягалося завдяки наявності талантів, вмінь, професіоналізму. 

Такий спосіб задоволення потреби у визнанні актуальний впродовж усієї історії людства. Він 

витримав перевірку часом та пройшов природний відбір. У період сучасності капіталісти, 

використовуючи рекламу, створили інший механізм формування репутації, який 
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застосовується до свідомості молоді та дітей. Цей спосіб дозволяє отримати визнання і 

прихильність молоді, бути приналежним до референтної групи людей, яка сформована не на 

основі спільних інтересів і досягнень, а на основі стереотипів, створених рекламою. 

Прикладом цього є ситуація, яку освітили у новинах у 2017 році під заголовком «На Сумщині 

5-річний хлопчик втік з дому, щоб подивитися на мобільний телефон». Хлопчик подолав 150 

кілометрів самотужки. І поки батьки та поліція його шукали, втікач на різних маршрутках 

заїхав аж на Чернігівщину [4]. Цьому п’ятирічному хлопчику мобільний телефон не може бути 

потрібним, але реклама його переконала у зворотному. Хлопчик міг забажати будь-що, але 

телефони рекламують часто і наполегливо. Справжня мета цього хлопчика – приналежність 

до «клубу власників мобільних телефонів» у дитячому садку. Але вплив реклами на дитину 

можна пом’якшити, якщо батьки будуть приділяти достатню увагу вихованню дитини, 

формуванню у неї життєвих цінностей. 

Якщо капіталіст виявляє відсутність потреби купувати його товар, він шляхом 

маніпуляції створює цю потребу. Часто навіть потреба людини у безпеці не задоволена, а 

реклама пропонує, перестрибнувши через цю потребу і потребу приналежності, придбати 

товар для уявного задоволення потреби визнання. 

Висновки: Отже, капіталістична реклама справляє негативний вплив на суспільство. З 

метою маніпуляції використовує емоції, створює нові потреби, змінює цінності, спрощує 

масову свідомість. Рекламу, яку подають кумири молоді, важко відрізнити від їх власної 

думки, тому необхідно розвивати критичне мислення. Сьогодні світоглядно-ідеологічна роль 

реклами важливіша за інформаційну: реклама створює віртуальний світ, побудований за 

певним соціальним проектом з культурним домінуванням цінностей, які відповідають 

інтересам транснаціональних корпорацій.  
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Smirnov Alexander Yurievich 

The influence of advertising on collective consciousness 

Аnnotation.  This article discusses the influence of advertising on collective consciousness, contains examples. 

The mechanism of changing of values and needs of a person under the influence of advertising and the 

relationship of advertising with mass culture are considered. 

Keywords: Advertising, mass culture, needs, value system. 
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Смирнов А. Ю. 

Влияние рекламы на общественное сознание  

Аннотация. В статье рассмотрено влияние рекламы на общественное сознание и представлены его 

примеры. Рассмотрен механизм изменения ценностей и потребностей человека под влиянием рекламы 

и связь рекламы с массовой культурой. 

Ключевые слова: Реклама, массовая культура, потребности, система ценностей.  
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Анотація. В даній науковій роботі розглянуто вплив технологій віртуальної 

реальності (VR) у сфері промисловості Розглянута проблематика та способи рішення 

можливих ускладнень, що виникають при використанні VR. 

Ключові слова: віртуальна реальність, промисловість, віртуальне прототипування  

 

Вступна частина Віртуальна реальність (virtual reality, VR) являє собою створену 

технічними засобами модель реальності, об'єкти і суб'єкти якої сприймаються людиною через 

його відчуття: зір, слух, нюх, дотик. Вперше спроби створити штучну реальність, що не 

відрізняється від справжньої дійсності, були зроблені на початку 60-х років ХХ століття і були 

спрямовані на розробку мультисенсорних симуляторів, що дозволяють передавати глядачеві 

в реальному часі динаміку зображень, звуків, запахів. З розвитком комп'ютерної техніки та 

інформаційних технологій з'явилися технологічні платформи та можливості для створення 

віртуальної реальності в різних сферах діяльності людини.  

В даний час технології VR розробляються і можуть застосовуватися практично у всіх 

сферах діяльності людини: освіта, наука і техніка, медицина, будівництво і архітектура, 

маркетинг і реклама. Бурхливий розвиток технологій VR характерно для індустрії розваг, 

проте, на думку експертів, найбільш затребуваними вони є для заходів в прямому ефірі, кіно і 

серіалів, продажу, освіти, охорони здоров'я, військової промисловісті, продажу нерухомості 

та проектування. 

Мета даної роботи - проаналізувати перспективи розвитку та застосування технологій 

VR в промисловості, розглянути які перспективи очікують цю технології в даній сфері. 

Основна частина  

У промисловості технології віртуальної реальності можуть бути застосовані на всіх 

етапах створення продукту: починаючи з замовлення, продовжуючи етапом проектування і 

закінчуючи продажем і гарантійним обслуговуванням. Це дає можливість показати продукт 

ще до того, як він буде виготовлений. Продукцію підприємства, завдяки впровадженню VR, 

можна ефектно і ефективно демонструвати на виставках, в офісах продажів і просто в людних 

місцях. Навчання фахівців з використанням VR-пристроїв обходиться набагато дешевше, ніж 

за допомогою спеціалізованих навчальних стендів; деякі експерти вважають цю сферу 

найбільш багатообіцяючою. Інші вважають, що найбільший економічний ефект підприємство 
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може отримати за рахунок віртуального прототипирования майбутніх виробів, організації 

спільного проектування і віддаленого взаємодії фахівців.[1] 

Використання центрів віртуального прототипирования дозволяє вирішити такі завдання: 

скоротити термін розробки вироби (за різними оцінками, на 15-30%) 

знизити кількість помилок при розробці як всередині компанії, так і серед 

субпідрядників 

підвищити якість виробу за рахунок більш ретельного опрацювання ергономіки, 

ремонтних і експлуатаційних характеристик 

підвищити задоволеність клієнта виробом за рахунок залучення його в процес 

компонування 

знизити ремонтні та експлуатаційні витрати за рахунок опрацювання та прототипування 

не тільки самого виробу, а й процесів його виробництва і подальшої експлуатаціі.[2] 

Розглянемо можливості використання VR на прикладі таких передових компаній як Ford 

та Airbus. 

Компанія Ford використовує VR-проекти на стадії проектування автомобілів. У дизайн-

центрі компанії, розташованому в Кельні (Німеччина), обладнана студія, в якій інженери-

проектувальники можуть всебічно оцінити автомобіль, не маючи в своєму розпорядженні 

фізичної прототипу. Це дозволяє їм швидше і ефективніше працювати над компонуванням і 

зовнішнім виглядом автомобіля, а також детально опрацьовувати елементи обробки. 

Працюючи в цій студії, дизайнери Ford змогли вибрати найкраще розташування приладової 

панелі, крісел і механізмів управління для нової моделі Ford Fiesta. [3] 

Компанія Airbus починаючи з 2007 року використовує технологію VR RAMSIS (Realistic 

Anthropological Mathematical System) - реалістична антропологічна математична система для 

моделювання внутрішнього дизайну кабін. Ця система, з огляду на ергономіку, дозволяє 

максимізувати простір усередині кабін повітряних суден і покращувати комфорт для 

пасажирів, але в той же час враховувати такі фактори, як простота обслуговування і установки 

устаткування салону. В обмеженому просторі літаків навіть невеликі зміни можуть мати 

великі наслідки. Досвід занурення в VR допомагає виробникам всебічно розглянути можливі 

зміни, звертаючи особливу увагу на важливі функції безпеки, такі як доступність кисневих 

масок і рятувальних жилетів. [4] 

Виробництво все більше автоматизується, зростає потреба в персоналі високої і дуже 

високої кваліфікації - операторів, технологів, ремонтників і навіть складських робітників. 

Навчання персоналу всіх рівнів - нетривіальне завдання. З одного боку, воно повинно бути 

максимально наближене до реальних умов, з іншого - практикуватися на діючому дорогому 

обладнанні ніхто не дозволить. Але вартість навчальних стендів може виявитися порівнянною 

з вартістю самого устаткування, тому віртуальні тренажери стають найбільш привабливою 

альтернативою (хоча на їх створення теж доведеться витрачати час і гроші).[5] 

Українська енергетична компанія ДТЕК, разом з Teslasuit і вітчизняним стартапом 

Sensorama розробили віртуальний симулятор теплоелектростанції (ТЕС). 

Спільна розробка дозволяє поліпшити процес навчання персоналу на ТЕС. Учні зможуть 

практикуватися в більш безпечному середовищі, оскільки віртуальна система буде імітувати 

різні етапи виробництва через VR-окуляри. 
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Але, це не означає, що працівники не будуть отримувати реальних відчуттів при 

проходженні тренувальних випробувань. Білоруський смарт-костюм Teslasuit інтегрує 

віртуальне зображення з тактильною технологією. 

Як говорилося на початку наукової роботи, в промисловості технології віртуальної 

реальності можуть використовуватися на всіх стадіях життєвого циклу виробу. Наприклад, 

для представлення результатів діагностики обладнання, проведення віртуальних ділових 

зустрічей, демонстрації проекту і т.п. 

Наприклад, компанія Siemens розробила віртуальну модель газової турбіни, яка 

забезпечує нову якість обслуговування обладнання15 С датчиків, встановлених на реальній 

турбіні, в систему VR подаються дані, попередньо оброблені штучним інтелектом. Система 

аналізує дані з датчиків і відображає їх у зручній для оператора формі. Зокрема, температура 

окремих частин турбіни відображається в кольорах. Крім того, штучний інтелект аналізує 

повний набір одержуваних від датчиків даних і оцінює фізичний знос компонентів. 

Висновок  Підводячи підсумки, можна сказати, що використання віртуальної реальності 

в промисловості є прогресивним методом модернізації всього технологічного процесу. Та 

головною перевагою даної галузі є, фактично, безграничні можливості в оптимізації 

програмного забезпечення, змогу інтегрувати дану технологію в інші.   
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Анотація. У цій статті розглянуто творчість Франца Кафки в контексті 

осмислення людського досвіду пересічної "маленької  людини" та впливу його 

мистецького світовідчуття на філософів екзистенціалістів; показано значення 

філософсько-мистецької рефлексії для екзистенційних пошуків.  

Ключові слова: Екзистенціалізм; "маленька людина"; абсурд; "Перевтілення". 

 

Вступна частина. ХХ ст., незважаючи на стрімкий науково-технічний прогрес,  

геніальні відкриття і небачений донині підйом думки, увійшло в історію насамперед як 

найскладніша, найсуперечніша епоха кривавих війн і революцій, колосальних потрясінь і 

тоталітарних режимів, величезних змін і державних переворотів. Змінювався не тільки 

соціальний устрій,  а й встановлювалися інші моральні пріоритети,  формувався новий 

світогляд,  інші духовні цінності та орієнтири. Становище людини у ситуації ХХ ст. 

відображено у філософській та літературній творчості С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, А. Камю, 

Г. Марселя та багатьох інших. Представники  екзистенціалізму у своїх творах відображають 

реакцію на нестійкість і трагізм життя, на незахищеність людини від соціальних бурь і 

потрясінь,  на зростання відчуження між людьми. Автори намагалися віднайти нові шляхи 

реалізації  людської свободи, закликали до відповідальності кожну людину. У цій статті 

ставимо за мету розглянути творчість одного с найвидатніших письменників ХХ ст. − Франца 

Кафки− в контексті осмислення людського досвіду пересічної "маленької  людини" та впливу 

його мистецького світовідчуття на філософів екзистенціалістів. 

Основна частина Зв'язок між філософією ХХ ст. і літературою модернізму 

розглядається багатьма українськими і зарубіжними літературознавцями, зокрема мистецька 

"феноменологія першобачення" досліджується українськими філософами Бичко І., Забужко 

О., Табачковським В. та ін. [2]. 

Кафка став своєрідним символом ХХ ст., його пророком. Він створив свій світ: 

незрозумілий, зловісний, гротескний; світ, у якому все виглядає реально і, разом з тим, 

абсурдно. Осягнути цілком його твори неможливо, незважаючи на те, що пізнання їх вилилося 

у окрему наукову літературознавчу  галузь. Співзвучність творчості письменника 

філософсько-художній проблематиці нашого часу яскраво проявляється, зокрема,  в його 

унікальному досвіді екзистенціального трактування художнього світу, у вираженні їм трагедії 
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людської свідомості. Через усю творчість письменника проходить постійне балансування між 

дійсним і підсвідомим, особистістю і Всесвітом,  трагічним і буденним. Безумовно,  потрібно 

пам'ятати про ці парадокси і загострювати на них увагу, щоб цілком зрозуміти абсурдний світ 

його творів. 

Працям Кафки властива так звана природність. Є твори, де події здаються природними 

читачеві, але є і інші, у яких сам персонаж сприймає буденним те, що з ним трапляється. Для 

творчості цього письменника очевидно: чим більш незвичайні пригоди героя, тим більш 

природною здається розповідь. Так, наприклад, головного героя новели "Перевтілення" 

Грегора Замзу у його трансформації бентежить лише те, що він запізниться на роботу і шеф 

буде лаятися. Як вже зазначалося раніше, Франц Кафка був свідком великих і трагічних 

змін,які відбувалися у Європі на початку XX століття. Усвідомлення своєї беззахисності перед 

невідворотністю вселюдської душевної муки,глобальної суспільної катастрофи він яскраво 

висвітлив у своїй творчості. Занепад і страждання породили в його творах шокуюче поєднання 

відчуття жаху із описом сірої буденності. Мабуть, це оповідання є найбільш яскравим 

відображенням дійсності. Воно шокує своїм песимізмом. Увесь час автор зазначає, що 

людина, опинившись в безвиході,  нікому непотрібна, її цураються, від неї відвертаються 

близькі.  

Можна сказати, що у своїй творчості Кафка продовжує тему "маленької людини", якої у 

різні часи торкалися М. Карамзін,  А. Пушкін, М. Лермонтов,  М. Гоголь та ін. Їх героїв з 

Грегором Замзою об'єднує один факт, головна ідея низки цих творів:  одне людське життя не 

значить нічого: людина, як деталь безперервно працюючого механізму, може бути з легкістю 

замінена іншою. 

"Перевтілення"- це не казка про трансформацію, а, понад усе, метаморфоза, у якій автор 

підкреслює жах життя "маленької людини". Ставши тарганом, Грегор змушений, зберігаючи 

любов і ніжність до своєї сім'ї, пристосовуватися до нової ситуації. Всіма можливими на 

новому періоді існування засобами він прагне проявити свою любов до тих, хто розгублений 

і мало-помалу починає відмовлятися сприймати «нового» Грегора. Молоко, що подається 

сестрою, змінюється на недоїдки, а меблі, які, як вважали родичі, заважають Грегору повзати, 

і спершу були винесені, потім повертаються назад до кімнати, що потроху перетворюється в 

комору. Сім'я, втративши єдиного годувальника, опиняється в скрутному фінансовому 

становищі. Вина, безумовно, перекладається на Грегора. Новий його вигляд викликає подив, 

потім, після усвідомлення безвихідності ситуації, відторгнення, свого роду «вигнання» з кола 

людей. Його смерть викликає усмішки і зітхання полегшення. Почуття Грегора до своєї 

невдячної сім'ї були благородні, і він хотів їй добра, але сталося перетворення. Це пов’язане з 

тим, що Грегор - не безнадійна людина, він може прагнути до вдосконалення, в той час як інші 

члени родини спотворилися. Кафка наголошує на тому, що буденність в оточенні, в стосунках 

з близькими людьми призводить до того, що людина починає втрачати свої людські риси, 

перетворюючись на потвору, на таргана. Комаха у творі- символ мертвого тваринного 

існування звичайної "сірої" людини. Але якщо Грегор - людська істота в комасі, то його сім'я 

- комахи в людській подобі [1]. Володимир Набоков писав: "Всі вони - паразити, які 

експлуатують його, виїдають його зсередини." 

Ф. Кафка в своїй новелі показав, що реальний світ, який здається людям цілком 

нормальним, насправді жорстокий і жахливий. Герої Кафки - одинокі люди, що болісно 

сприймають нелюдськість і абсурдність навколишнього світу. Трагічне безсилля, 
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приреченість «маленької людини» і разом з тим небажання змиритися з цим, пошуки виходу, 

глибоке вторгнення в приховані області буржуазної дійсності, що розкривають нещадну 

жорстокість і безглуздість суспільства, його законів, звичаїв, моралі, втілені в образах Кафки.          

У творчості Ф. Кафки особистість займає центральне місце. Головний герой - це перш за все 

новий тип людини, людини самотньої, єдиним життєвим орієнтиром якої стає протистояння 

своїй самотності і світу. Тема відчуженості одна з домінуючих у творах. Народившись в сім'ї 

комерсанта, перебуваючи під владою батька, Франц Кафка не смів присвятити себе 

літературній праці. Він був змушений закінчити юридичний факультет і служити чиновником 

в страховому агентстві. Художник - відщепенець у власній родині і на чиновницькій службі. 

Постійне почуття несхожості на інших, постійний опір середовища віднайшли своє 

відображення у його творах. 

Висновки Творчість Франца Кафки вражає синтезом реального і фантастичного, 

шокуючим поєднанням жахливої фантасмагорії з тверезою буденністю, песимістичним 

характером творчості, в основі якої лежала фантастична подія, що носила реальний характер, 

показом безнадійності людського існування, відчуження особистості в сучасному світі, 

соціальним і одночасно глибоким особистісним характером конфліктів у творах. Неймовірне 

і абсурдне відбувається у повсякденних обставинах. Цей досвід існування балансування між 

особистісним і універсальним, трагічним і повсякденним, надією і відчаєм, абсурдом і 

смислом  зберіг своє значення у екзистенційних пошуках і сьогодні, наприкінці другої 

декади  ХХІ ст. 
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Анотація. Доповідь присвячена проблемі булінгу як глобальній у сучасному суспільстві. 

Проаналізовано основні причини та наслідки цього негативного соціально-

психологічного явища. На основі розуміння булінгу, як прояву віктимізації суспільства, 

окреслено його форми і шляхи подолання.  

Ключові слова: віктимізація;  булінг; ознаки булінгу; форми булінгу; причини булінгу. 

 

Вступ. Зміни, викликані політичною та соціально-економічною нестабільністю 

сучасного світу, екологічними катаклізмами, інтенсивною інформатизацією та водночас 

деморалізацією суспільства, зумовили підвищення рівня конфліктності й агресивності у 

соціальних та міжособистісних відносинах, що веде до віктимізації суспільства. Одним з 
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найпоширеніших видів агресивної поведінки сучасності є третирування інших людей, 

цькування, у міжнародній термінології – мобінг, булінг, що характеризуються 

систематичністю, регулярністю характеру прояву; інакше кажучи, – це насильство сильної 

людини над слабкою, взаємовідносини переслідувача і жертви. 

Термін «булінг» походить з англійської мови («bullying») та дослівно означає 

«бикування». Власне вже прямий переклад дає нам зрозуміти сутність самого поняття, яке 

перекладається як цькування, знущання, залякування, третирування, тероризування. Булінг – 

це здійснення тривалого фізичного або психологічного насилля, яке не має характеру 

самозахисту, з боку одного індивіда або цілої групи щодо іншого індивіда.   

Булінг – суспільна, соціально-психологічна проблема сучасності. Це соціальне явище, 

властиве переважно організованим колективам, отож з огляду на зазначене, виділяють основні 

місця булінгу: булінг у школі; булінг на робочому місці (мобінг); булінг в армії («дідовщина»); 

кібербулінг (насилля в інформаційному просторі) тощо.  

Метою доповіді є аналіз феномену булінга, як прояву віктимізації суспільства, його 

видів, а також виокремлення ознак та причин його прояву і шляхів подолання цього 

глобального соціального явища. 

Основна частина. У Європі і Америці ця тема стала актуальною понад сто років. Те, що 

Україна сьогодні обличчям повернулася до проблеми булінгу, з одного боку, –  великий плюс, 

а з іншого – мінус. Тому що ми дуже спізнилися. Багато людей уже пройшли через насилля в 

школах, дитячих садках і ВНЗ. Вони лишилися травмованими на все життя. Емоційний, 

душевний біль, той, який відчуває людина при психологічному насиллі, є набагато 

потужнішим, ніж фізичний. І цей біль потрібно лікувати. Але великою проблемою сучасного 

суспільства є відсутність належної якості комунікації, емоційного включення, емпатійності, 

співпереживання, розуміння [1]. 

Одним із пріоритетних завдань демократичної держави у сфері охорони прав і свобод 

людини і громадянина є захист її життя та здоров’я. Конституція України проголошує життя і 

здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність 

(ст.3), наголошуючи, що «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 

або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню» (ст.28) [2].  

У наш час знущання одних людей над іншими, як соціальне явище, присутнє на різних 

щаблях формування та розвитку людської особистості, розпочинаючи від системи початкової 

соціалізації – дитячого садка та школи. Цькування є в армії, вищих навчальних закладах, серед 

сталої групи друзів та в робочих колективах. Навіть у базовій складовій суспільства – сім’ї[3].  

А останнім часом, у зв’язку з розширенням віртуального життя людини, все більшого впливу 

набирає новий вид соціальних переслідувань – кібербулінг або інтернет-мобінг – це сучасна 

форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних телефонів, інтернету. Будь-які її 

форми мають на меті дошкулити, нашкодити чи принизити людину дистанційно, без 

фізичного насильства. «Зброєю» булера стають соціальні мережі, форуми, чати, мобільні 

телефони. 

Сьогодні в освітньому просторі гостро постає питання насильства у школі. Дитяча 

несоціалізована агресія є серйозною соціальною психолого-педагогічною проблемою. Цей вид 

агресії знаходить свій вихід як у фізичному, так і психологічному насиллі. Вона може мати як 

одиничний, так і тривалий характер. Насилля є однією із причин цілої низки негативних 

наслідків: академічна неуспішність, шкільна дезадаптація, неадекватна самооцінка, 
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тривожність тощо. Окрім того, воно може бути однією з причин появи у дорослому віці різних 

психологічних розладів [1]. 

Для школи більшого значення завжди мало виховання громадянина (насамперед, 

формування у нього такої системи цінностей, яка б відповідала інтересам правлячого класу). 

А в умовах деідеологізації актуальності набуло оціночне визначення системи знань 

майбутнього громадянина. За таких обставин, ситуація у колективі або ставала заручником 

системи виховання (наприклад, груповий тиск на індивіда), або ж взагалі ігнорувалась, 

оскільки вважалось, що оцінка, як найважливіший результат навчання, не залежить від 

стосунків у колективі. Тому проблема принижень у дитячому колективі або вирішувалась 

директивно – з нав’язуванням понять «ганьба», «кругова порука», «колективна 

відповідальність» – що ще більше загострювало стосунки в колективі, або не вирішувалась 

зовсім [4]. На жаль, часто шкільний булінг навіть використовується вчителем в якості 

контролю учнів. 

У результаті ускладнення ситуації в соціально-політичній, економічній, освітній та 

інших сферах суспільного життя, рівень насильства в суспільстві на сьогоднішній день 

збільшився в декілька разів. Підлітки є найбільш вразливою категорією суспільства. Оскільки 

саме в так званому перехідному віці активно формуються власна система сприйняття світу, 

система цінностей та пріоритетів, то діти переймають різні моделі поведінки дорослих, і, на 

жаль, насильство стає однією з таких моделей [5].  

У результаті такої системи соціалізації, відбувається формування громадянина, для якого 

важливого значення набуває формальна – «цифрована» сторона його діяльності – рівень 

зарплати, квоти на інформаційний продукт, кількість зайвих кілограмів чи квадратних метрів 

житла. Змістовна частина – стосунки в сім’ї, у колективі та інших групах, у яких бере участь 

людина, комфортність самого середовища проживання трансформуються у другорядне 

значення. Фактично, створюється замкнуте коло, у якому вже не лише школа, але й 

суспільство та його базовий елемент - сім’я перетворюються зі змісту в форму - «оцінку», у 

матеріальну вигоду [6].   

Система групового тиску та знущань, безпорадність, яку відчувають ті, хто не може 

зупинити насилля, повністю нівелюють ініціативу спочатку у дитячому, а потім і в дорослому 

віці. Знижується роль сім’ї у вихованні дітей. Залишені сам на сам вони не лише копіюють 

норми поведінки з дорослого світу, але й продукують свої приклади соціальної поведінки. А 

це є благодатним ґрунтом для формування не тільки нетолерантної, але й – насильницької 

поведінки, тобто виявів  віктимізації у сучасних суспільних відносинах. 

До цього додається те, що українське суспільство останні роки живе в умовах війни та 

популяризації насильницьких методів вирішення проблем. Більш того – активно насаджується 

гіперполяризація. Опоненти всередині суспільства перетворюються на ворогів. Люди 

обирають між «зрадою» та «перемогою». І проблема ворожнечі дорослих в українському 

суспільстві проєктується на дітей. Діти не бачать прикладу ефективного компромісу, дієвості 

мови діалогу та толерантного ставлення один до одного. Зрештою, таку модель поведінки вони 

переносять на однолітків, особливо тих, що чимось відрізняються. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) Україна посідає четверту сходинку серед країн Європи 

за рівнем проявів агресії підлітків, із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей [7]. 

Підлітки переживають перехідний вік – пошук свого власного «я» та активного 

включення «я» до групи. І все це відбувається на фоні пошуків сенсу буття та гіперчутливого 
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сприйняття того, що відбувається навколо і всередині самого колективу. Це робить їх з одного 

боку різкішими у діях, ніж дорослі, а з іншого – вони надзвичайно гостро переживають усі 

проблеми, з якими зіштовхуються у своєму житті [8].   

І, безумовно, чи не найголовнішою проблемою виявів булінгу у сучасному суспільстві є 

розрив комунікації між поколіннями. По-перше, це природний процес відходу дитини з-під 

батьківської опіки, яка супроводжує підлітковий вік. Тобто, батьки втрачають монополію на 

авторитет. По-друге, цей процес ускладнюється посиленням цінностей індивідуалізму в 

суспільстві, який витісняє на другий план цінності сім’ї.  І по-третє, розвиток інформаційних 

технологій створює різні вікові віртуальні реальності [1]. Батьки вже втрачають роль 

достовірного джерела інформації (а відповідно й беззастережного авторитету) не лише тому, 

що мало спілкуються з дитиною, а й тому, що дитина отримала можливість доступу до будь-

якої інформації, у тому числі й до тієї, якою не володіють батьки. 

Щасливі діти не булять. Очевидно, що причина завжди в родині й ніхто не вирішить 

проблему дітей-булерів, якщо це не турбуватиме їхніх батьків. Люди, які лише тільки 

планують дітей, уже повинні пропрацювати свої дитячі травми, щоб вони не повторилися у 

власній дитині.  

Дослідниця проблеми булінгу Л. Кішлі вважає, що основною характеристикою булінгу 

є емоційне приниження, образа почуттів людини, висловлювання принизливих оцінок щодо 

іншої людини. Вона виділяє сім ознак булінгу: 1)емоційне приниження, що включає вербальні 

і невербальні способи вираження; 2)продовження емоційно образливої і принизливої 

поведінки впродовж тривалого періоду; 3)непривітна і недовірлива поведінка; 4)втручання у 

приватне життя людини; 5) погіршення психологічного і фізичного стану людини, на яку 

спрямована агресія; 6)намір завдати шкоду іншій людині, що дозволяє чи сприяє, щоб ця 

людина пережила травмуючі її події; 7)агресор займає вище становище, ніж його жертва, і 

відповідно дозволяє собі дії, що принижують гідність і завдають моральної або фізичної 

шкоди іншій людині [8].   

Усі дії, які спричинюють булінг, попри їх різноманіття, мають спільні риси: 1)дисбаланс 

влади, тобто кривдник та жертва обов’язково різні за соціальним статусом, фізичною чи 

психологічною адаптованістю до середовища, різної статі, раси, релігії, сексуальної орієнтації 

тощо; 2)намір нашкодити, тобто кривдник навмисно викликає емоційний або фізичний біль у 

потерпілого, насолоджується спостерігаючи; 3)погроза подальшої агресії, тобто кривдник і 

жертва розуміють, що це не перший і не останній випадок знущання [9].   

Зважаючи на способи агресії та цькування жертв булінгу, він може бути: фізичним – 

удари, штовхання, пошкодження або крадіжка власності; словесним (усна, письмова форми, в 

тому числі й кібербулінг) – обзивання, глузування або висловлювання, якими ображається 

стать, раса або сексуальна орієнтація; написання записок або знаків, що є болючими чи 

образливими; розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням електронної 

пошти, мобільних телефонів (наприклад, надсилання СМС) і сайтів соціальних мереж; 

соціальним – виключення з групи чи розповсюдження пліток або чуток[9]. Види булінґу часто 

поєднуються для більш сильного впливу. 

Найпомітнішим є фізичне насильство, але воно складає менше третини випадків булінгу. 

Найважче помітити емоційне (соціальне та словесне) знущання – систематичне приниження 

почуття гідності потерпілого через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення. Сьогодні 

набирає обертів кібербулінг. Діти (та й дорослі не виняток) реєструються у соціальних 
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мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати 

плітки, особисті фотографії або відео тощо.  

Відомий дослідник булінгу Д. Ольвеус визначає три важливих його компоненти: 1) 

боулінг – агресивна поведінка, що охоплює небажані, негативні дії; 2) булінг охоплює патерн 

поведінки (прийняті в певній культурі зразки та стереотипи поведінки), що постійно 

повторюється; 3) булінг характеризується нерівністю влади або сили[4]. Отже, підґрунтям 

булінгу є статус, влада, конкуренція, лідерство. Це соціальна поведінка, що проявляється у 

відносно стійких групах і здатна залучати інших. Булінг охоплює нерівність сили та влади, що 

приводить жертву в стан, у якому вона не здатна ефективно захищатися від негативних дій; 

він передбачає свідому поведінку, спрямовану на те, щоб завдати шкоди та страждання іншій 

людині. 

Серед причин булінгу в колективі виділяють наступні: боротьба за лідерство; зіткнення 

різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; агресивність 

і віктимність; наявність у дитини психічних і фізичних вад; заздрість; відсутність предметного 

дозвілля тощо [10].    

Наслідки булінгу та шляхи подолання проблеми є складними і неоднозначними. Жертви 

булінґу переживають важкі емоції – почуття приниження і сором, страх, розпач і злість. Булінґ 

вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, спричиняючи:  

• неадекватне сприймання себе – занижену самооцінку, комплекс неповноцінності, 

беззахисність; 

• негативне сприймання оточуючих – відсторонення від спілкування, самотність, часті 

депресії; 

• неадекватне сприймання реальності – підвищену тривожність, різноманітні фобії, 

неврози; 

• девіантну поведінку – схильність до правопорушень, суїцидальні наміри, формування 

алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності [10]. 

Культура суспільства впливає на підліткову субкультуру, на її формування і розвиток. 

Підлітки дорослішають, вступають у доросле життя, стаючи повноправними членами 

суспільства і, маючи при  цьому часто негативний досвід спілкування в контексті підліткової 

субкультури, сповненої булінгу та віктимності. А тому булінг у дитячому та підлітковому віці 

потребує не тільки спільної реакції батьків і педагогів, а й грамотно розроблених, ефективних 

стратегій, спрямованих на попередження і вирішення подібних ситуацій. 

Найбільший відсоток булінгу припадає на підлітковій вік. Свій внутрішній біль така 

дитина трансформує в татуювання чи пірсінг, шкідливі звички, ранній початок статевого 

життя, тобто у  будь-якому протесті чи втечі від реальності. Подолання, хоча б часткова 

мінімізація булінгу пов’язана з обізнаністю не лише педагогів, але і батьків щодо поведінки 

дітей, які зазнають цькування, психологічного насилля, жорстокого поводження [3]. 

Булінг терпіти не можна і не треба. Дорослі повинні задуматися: а що ми бажаємо своїм 

дітям? Батьки нікуди не звертаються, коли їхніх дітей булять, бо вони самі через це пройшли. 

Бояться ретравматизації так званої – «я ж пережив і ти якось переживеш». Або їм страшно 

повертатися «назад у минуле». І вони навіть не усвідомлюють глибини проблеми. А 

психологічна травма дитини залишається на все життя. Це невпевненість у собі, занижена 

самооцінка, відсутність радості в зрілому віці, невміння вибудовувати стосунки в парі, така 

людина не знатиме, як надати допомогу своїм дітям. 
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У подоланні булінгу також важливо знайти нові підходи до взаємодії з дітьми, їхніми 

батьками та педагогами. У цьому можуть допомогти різні профілактичні програми навчання 

дітей та дорослих новим формам поведінки, розвитку стресостійкості особистості, здатної 

самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя. Головна перевага таких програм 

– формування відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших, 

готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт. Профілактичні програми, призначені для 

проведення групових занять з учнями та дорослими, можуть містити психотехніки з розвитку 

комунікативних навичок, профілактики асоціальної поведінки з основами правових знань, а 

також вправи, спрямовані на допомогу в досягненні позитивних життєвих цілей тощо [11]. 

Досвід ряду країн у подоланні булінгу в освітньому середовищі свідчить про наявність певних 

успіхів в реалізації тих чи інших антибулінгових програм [8]. 

Особливістю антибулігових програм є те, що вони дають можливість учасникам ділитися 

власним досвідом, спільно випрацьовувати шкільні стратегії подолання проблеми та 

реалізовувати проєкти. З цією метою значно активізується учнівське самоврядування: школярі 

беруть участь у розробці та реалізації шкільного плану з попередження та протидії булінгу. 

Учні створюють комітети з позитивної шкільної культури, об’єднання, проводять 

антибулінгові програми для ровесників, роблять доповіді, презентації на засіданнях 

Батьківської ради про вплив булінгу на їхнє особисте життя, про інформацію стосовно булінгу, 

з якою вони ознайомлюються на уроках. Окрім того, молодь проявляє свою активну позицію 

через участь в антибулінгових форумах з експертами; конкурсах на кращу розповідь про 

булінг, шкільних театральних постановках на тему булінгу [11].  

Необхідно залучати до роботи з булінгом не тільки дітей, педагогів й батьків, а й  

громаду, представників органів державного управління, церкву, психологічні служби, 

правоохоронні органи. 

Не можна допустити, щоб програма «Стоп-булінг» [3], яка розпочалася в Україні, стала 

просто піарною хвилею. Потрібно достукатися до сердець кожної людини, адже від кожного з 

нас насправді залежить, що відбувається в нашій країні. І щоб ми розуміли, що будь-яке 

насилля, – фізичний чи соціальний, економічний чи сексуальний булінг – це те, що забруднює 

наш енергоінформаційний простір. І нам у цьому жити.  

Як висновок, зазначу. Булінг – це негативна агресивна поведінка умисного характеру, 

яка має високий ступінь суспільної небезпеки та спрямовує сучасне суспільство до 

віктимізації. Поняття булінгу виділилося у самостійний термін, що свідчить про поширеність 

цього явища, за яким постає цілий ряд суспільних, психологічних, соціальних та педагогічних 

проблем, які іноді доводиться вирішувати кримінально-правовими заходами. Це відбувається 

внаслідок того, що невід’ємним наслідком поширення булінгу є перехід до агресивних дій, які 

носять злочинний характер, що викликає небажані негативні глобальні тенденції як у певних 

соціальних середовищах, так і функціонуванні суспільства загалом. 
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Анотація. Обгрунтувано новий тип символічного мислення  в мережевому 

суспільстві, яке знаменує процес переходу від поняття «простір місця»  до мислення у 

термінах «простору потоків». Потоки капіталу й інформації, потоки технологій та 

організаційної взаємодії, потоки зображень, звуків і символів – одна з 

найхарактерніших рис сучасного суспільства. Трансформацію стильових 

характеристик  цього типу мислення можна визначити як специфічний  спосіб 

пізнання нової просторово-часової інформаційно-цифрової реальності. 

Ключові слова: віртуальна реальність, мережеве суспільство, культура 

віртуальності, простір потоків. 

 

Мета роботи. Революція в інформаційних технологіях, що розпочалася наприкінці 

минулого сторіччя та охоплює всі області людської діяльності, поступово перетворює 

сучасний світ у контексті формування його нової структури мережевого зразка. Відтак, тема 

мережевої організації сучасного світу стає однієї з провідних у соціально-політичному і 

філософському дискурсах [1-2]. 

Особливості цього суспільства та соціальні наслідки істотних змін в усіх сферах 

людської діяльності під впливом інформаційних технологій стали предметом філософських та 

соціологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів (Кастельса М., Бурдьє П., Турена 

А., Дельоза Ж., Гваттари Ф., Назарчука А.В., Ємеліна В.А., Веллмана Б., Тоффлера О. та ін.). 

Особливий внесок у розгляд проблем мережевого суспільства внесли дослідження 

іспано-американського представника системи соціально- гуманітарних наук М. Кастельса. У 

його трилогії «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура» (1996) вперше 

соціальні мережі розглядаються як основа нового типу суспільства, що відповідає 

інформаційній епосі в розвитку людства, − мережевого. Дослідник інтерпретує новий тип 

http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Doslidzhennya-buling.pdf
http://студенти.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-tapodolannya-bulingu-u-zakladah-osviti/
http://студенти.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-tapodolannya-bulingu-u-zakladah-osviti/
mailto:max.sopiga.zzz@gmail.com
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соціальної структури через концепт «мережеве суспільство», «тому що воно створено 

мережами виробництва, влади та досвіду, які утворюють культуру віртуальності в глобальних 

потоках, що перетинають час і простір» [3, с. 505]. 

Метою даної публікації є обгрунтування появи нового типу символічного мислення в 

мережевому суспільстві, яке знаменує процес переходу від поняття «простору місця» до 

мислення в термінах «простору потоків».  

Основна частина. Сьогодні спілкування між людьми спростилося, а величезна відстань 

між людьми не є перешкодою для спілкування. Це стало можливим завдяки активному 

розвитку соціальних мереж. Соціальні мережі міцно увійшли в наше повсякденне життя. 

Кількість користувачів у всьому світі вимірюється мільйонами. На стадії становлення 

соціальні мережі в основному використовувалися лише для спілкування та розваг. Але зараз 

ми спостерігаємо те що соціальні мережі стають також повноцінним інструментом і для 

бізнесу. Це обумовлено присутністю в мережах конкретної цільової аудиторії і можливістю 

тісно спілкуватися з живими людьми. Тому останнім часом історія виникнення та розвитку, 

перспективи функціонування соціальних мереж поступово перетворюються в один із 

актуальних напрямків наукових досліджень і викликає зацікавленість з боку науковців.  

Головна теза М.Кастельса – це, насамперед, провозвісництво нового “мережевого 

суспільства”, яке в інформаційну добу, на думку дослідника, виникає внаслідок необмеженого 

застосування інформаційно-комп'ютерних технологій і пріоритету інформаційних потоків. 

Формування нового типу символічного мислення повязане з тим, що його основою стає 

категорія «простір потоків» (термін М. Кастельса). Сучасне суспісльство артикулюється через 

«потоки» різних видів –  «потоки капіталу, потоки інформації, потоки зображень, звуків і 

символів». [3, 497]. 

Людина, яка бере участь у мережевій взаємодії опосередкованій цифровими засобами 

комунікацій мислить «просторами потоків», які течуть і перетинаються та можуть 

контролюватися нею незалежно від місця її перебування. Простір потоків прийшов на зміну 

поняттю «простір місця», яким людина раніше мислила. Цей трансформаційний стан   

менталітету сучасного  людства, сучасного користувача інтернет-ресурсів, що пов'язаний з 

трансофрмацією стильових характеристик мережевого мислення, можна визначити як 

специфічний спосіб пізнання нової просторово-потокової інформаційно-цифрової реальності. 

Поняття «простір місця» охоплює процеси мислення, які повязані з фізичними предметами і, 

відповідно, їх просторовим місцезнаходженням.  

Надзвичайно цікавими є і висновки М.Кастельса щодо змін, типових для традиційної 

цивілізації часово-просторових координат і орієнтирів. Ідея щодо “простору потоків”, 

висунута ним у книзі “The Informational City”, дістає розвиток згідно з яким у мережевому 

суспільстві “простір потоків” починає домінувати над “простором місць”. Новітнє 

середовище, створене інноваційними технологіями, починає змінювати узвичаєний характер 

взаємозв’язку поміж різними регіонами світу. Той географічний простір, міста, що 

перетворились, або ж набули характеристик вузлових об’єднань мережевих ліній, на думку 

М.Кастельса, набувають в сучасних умовах особливого значення. Подібні міста (“глобальні 

міста” в термінології М.Кастельса) тепер вже не є певним місцем розташування за 

географічними ознаками. Вони, скоріше, є певним “процесом”, який забезпечує собою потоки 

інформації. Далекі географічно регіони завдяки інформаційним мережам опиняються щільно 
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інтегрованими у міжнародну мережу, де саме середа інновацій вирішує, якому регіону 

розвиватися, а якому занепадати. 

Застосовуючи поняття “позачасового часу”, М.Кастельс намагається продемонструвати, 

що мережеве суспільство є шляхом до створення “вічного всесвіту”, в якому і часові 

обмеження будуть певним чином змінюватись. Характер таких процесів він демонструє на 

прикладі маніпулювання часом за допомогою електронно керованих глобальних ринків 

капіталу і, особливо, впливом цих ринків на час праці (мається на увазі застосування гнучкого 

графіку працівників замість постійно тривалої зайнятості, що застосовується з метою 

найбільш ефективного використання трудових ресурсів). Його ідеї щодо “розмивання образів 

життя” (де характерною ознакою починає бути злам ритмічності щоденного існування 

індивіда, який набуває такого характеру, що змінам підлягають навіть біологічні фази життя 

людини), щодо виникнення нових “домінуючих управлінських еліт”, пов’язаних відповідними 

ролевими функціями в інформаційних мережах і, навіть, образом, або, скоріше, типом життя 

(навіть певним типом ізоляції від інших прошарків суспільства), ідеї щодо засобів становлення 

й формування нової позачасової культури засвідчують як серйозність аналізу та висновків 

цього дослідника, так і вагомість змін соціально-економічної, політичної і культурної 

реальності сьогодення.  

Культ “позачасового часу”, в якому ми, на думку М.Кастельса, існуємо в нашому 

теперішньому “вічному” бутті, ґрунтується саме на можливостях миттєвої комунікації, що 

здатна практично миттєво збирати потрібну інформацію в межах усієї планети й передавати її 

за допомогою гіпермедіа. А це, у свою чергу, робить можливим і певні виходи в історію поза 

розміщенням історичних фактів у історичному контексті, з можливістю розташування або ж 

залишення нас у позачасовому ментальному ландшафті. І все це, за визначенням М.Кастельса, 

поєднується в культурі мережевого суспільства, яка набуває ознак “системного безладдя”, 

постійної миттєвості, відсутності контініуму і спонтанності. 

М.Кастельс намагається довести, що інформаційна праця і є тією силою, яка генерує нові 

зміни, цементує економіку, мислить, планує й реалізує кожну вагому практичну дію, тобто 

здійснює усе те, чого вимагає сучасний розвиток інформаційного капіталізму. Звідси 

моделюється і потреба в людині “нового типу”. Індивід, який вже не орієнтується на цінності 

минулого часу: відданості певній кампанії, постійному місцю у певній бюрократичній, або ж 

виробничій структурі, надійності та захищеності соціальної та громадянської позиції. 

Натомість приходить потреба самопрограмування, уміння перенавчатися й пристосовуватися 

до умов, які постійно змінюються, здатність знаходити собі місце у все нових і нових проектах, 

спираючись не на зв’язки і позиції у корпоративній бюрократії, а на особисті мережеві 

контакти. Володіння капіталом стає недостатнім для утримування важелів влади. Натомість 

особливої ваги набуває компендіум власних якостей: умінням вирішувати проблеми, здатність 

працювати в команді, адаптивність, уміння вчитися впродовж життя, спілкуватись тощо.  

У культурі віртуальної реальності сама культура повністю поглинається віртуальними 

образами, а світ, через який передається досвід, сам стає досвідом, у якому 

матеріальне/символічне існування людей повністю змінює відношення людини до світу. На 

відміну від минулого, у якому панував «простір місця», сьогодні виникла нова просторова 

логіка, яку слід назвати «логікою інформаційних (мережевих) потоків». У сучасному світі 

керують процеси, а не фізичне розташування індивіда, хоча й останнє має місце. Аналогічним 

чином ми вступили в епоху «без часового часу», у якому інформація доступна у будь-якому 
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куточку земної кулі. М.Кастельс [2,470] стверджує, що керівні функції і процеси в 

інформаційну епоху у все більшій міру організовані навколо мереж, що визначаються певною 

сукупністю взаємопов’язаних вузлів. Мережі відкриті, здатні до необмеженого розширення, 

динамічні і можуть відновлюватися, не ліквідовуючи систему, а те, «що наша епоха 

визначається мережами не означає «кінця капіталізму». 

Висновки.  Аналіз проблем і наслідків віртуалізації суспільства і формування мережевої 

реальності дає підстави стверджувати, що в сучасному суспільстві відбуваються суттєві 

трансформації фундаментальних принципів організації суспільного устрою, особливостей 

буття людини в новому типі соціальної організації. Формується принципово новий тип 

символічного існування людини, культури, соціуму, який починає виступати в якості 

основоположного для всіх інших типів і в якому фізична, психологічна та соціальна складові 

особистості перебудовуються під впливом Інтернет-технологій. Віртуалізація суспільства і 

формування мережевої реальності створює не тільки нові можливості для удосконалення 

принципів організації соціального устрою та саморозвитку й ідентифікації людини, але й 

супроводжується почасти негативними процесами – руйнацією духовного світу людини, 

руйнуванням соціальних зв’язків та формуванням «мережевого індивідуалізму», зняттям 

моральних бар'єрів, падінням відповідальності. У зв'язку з цим в епоху мережевого 

суспільства необхідна філософська рефлексія комплексу розглянутих проблем. 

Випливає висновок, що для людини мережевого суспільства потрібна діяльність 

повязана із задіянням її мислення, яке розвязує стратегічні задачі, допомагає працювати і 

спілкуватися в мережах не порушуючи міри та не створючи ситуацій або небезпек, які можуть 

обмежувати свободу особистості. 
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Annotation: A new type of symbolic thinking in a network society is justified, which marks the process of 

moving from the notion of “space of space” to thinking in terms of “space of flows”. Flows of capital and 

information, flows of technology and organizational interaction, streams of images of sounds and symbols are 

one of the most characteristic features of modern society. The transformation of stylistic characteristics of this 

type of thinking can be defined as a specific way of knowing a new spatio-temporal informational-digital 

reality. 

Keywords: virtual reality, network society, culture of virtuality, space of flows. 

 

Аннотация. Обосновано новый тип символического мышления в сетевом обществе, которое 

знаменует процесс перехода от понятия «пространство места» к мышлению в терминах 

«пространства потоков». Потоки капитала и информации, потоки технологий и организационного 

взаимодействия, потоки изображений звуков и символов - одна из характерных черт современного 

общества. Трансформацию стилевых характеристик этого типа мышления можно определить, как 

специфический способ познания новой пространственно-временной информационно-цифровой 

реальности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, сетевое общество, культура виртуальности, 

пространство потоков. 
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5. Філософські виміри соціогуманітарних 
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Анотація.У даній статті розглянуто філософське поняття релігії, сект і культів, як 

традиційних так і нетрадиційних. Визначено характерні риси (маркери) сект, їх 

психотехнічні маніпуляції. Наведено відмінності між сектою та церквою. Подано 

проблематику появи неорелігійних культів, охарактеризовано сучасну ситуацію в 

Україні. 

Ключові слова: секта, релігія, церква, неорелігійні культи, тоталітарні культи, 

неокульти, неорелігії, маркери сектантського руху, традиційні/нетрадиційні релігії.  

 

Вступна частина: Актуальність проблеми з точки зору філософії полягає у понятті 

релігії як особливого утворення, що виконує у суспільстві важливі функції. Філософія релігії 

в широкому розумінні є сукупність філософських установок по відношенню до релігії, 

концептуалізації її природи та функцій, а також філософських обґрунтувань існування 

божества, міркувань про його природу та відношення до світу і людини. 

Основна частина:Термін «секта» походить з латинської мови (від лат. «secta» – 

«школа», «навчання», «sequor» – «ідти», «слідувати») і використовується для позначення 

релігійної, політичної, філософської чи іншої групи, яка відокремилася від основного ідейного 

напрямку і протистоїть йому; або ж цей термін вказує на організовану традицію, що має свого 

засновника і особливе вчення. Цей термін служив для позначення інакшого способу мислення 

та інакшого способу життя, а в більш конкретному сенсі позначав політичну партію або 

філософську школу, релігійну практику, до якої належала людина. Як бачимо, першочергове 

трактування терміну «секта» мало нейтральну оцінку [3]. 

Сьогодні поняття секти також охоплює широке коло явищ інакомислення, проте має вже 

принципово інше тлумачення. Як дискутують сьогодні вчені, термін «секта» може мати і 

альтернативне значення – від латинського слова «seco» – «ріжу», «відсікаю». Отже, сьогодні 

під сектами скоріше розуміють групи людей, які сповідують відмінні від традиційних 

ідеологічних концепцій вчення, що не тільки суперечать основному напрямку, але і 

відмежовують своїх послідовників від нього, ставлять перепону між особистістю та 

оточуючим світом. Деякі з  них: свідки Єгови, баптисти, п’ятидесятники, мормони, адвентисти 

сьомого дня» [3]. 
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Традиційно сектантство пов’язують із релігійним компонентом, однак на сьогоднішній 

день не є обов’язковим сповідування якоїсь релігії для того, щоб бути повноцінно залученим 

у сектантський рух [5]. 

Якщо порівнювати світову релігію та секту, можна сказати, що перша утворилася в 

певному суспільстві та орієнтована на великі маси людей, тоді як секта сама знаходить своїх 

адептів як серед віруючих, так і серед атеїстів [5]. Для цього у секті застосовують своєрідний 

стиль пропаганди й вербування (сердечніть і обман) та психологічно-суспільні маніпуляції 

(колективний тиск і так зване «промивання мозку»). Наприклад, мандрівні проповідники 

Єгови навчаються конкретних форм звертання до людей у залежності від того, який у них 

настрій, чим вони зайняті, де й коли відбувається зустріч тощо. Невід’ємним атрибутом у їхній 

тактиці заохочення є також проведення спеціальних акцій: безплатна поїздка закордон, курси 

іноземних мов, заняття бойовим мистецтвом, благодійні обіди та ін.[5]. 

Представники сектантських рухів, як правило, також вдаються до психотехнічних 

маніпуляцій: 

- так зване «бомбардування любов'ю», тобто оточення нового члена секти винятковою 

сердечністю, яка має справити враження щирого акту й прив'язати його до групи. Як 

правило, за новим членом секти закріплюють особу, до якої він має симпатію. Спершу 

від нього не вимагають нічого, зате обдаровують фактично всім (квартира, харчі тощо) 

[5]; 

- поступове нарощування тиску на рішення члена секти, зокрема, з використанням 

колективного впливу, який сприяє розвитку конформізму в особі [5]; 

- перебудова свідомості, яка ґрунтується, зокрема, на гальмуванні вдумливого 

осмислення, фільтруванні та блокуванні доступу зовнішньої інформації та 

розпалюванні почуттів. Для того, щоб змінити психіку людини і її поведінку, секта 

вимагає виконати ряд прохань. Одним із них є спільне проживання, це робиться для 

того, щоб нова група повністю замінила сім'ю для людини [5]; 

- утримування в стані постійної активності, нагадування й залякування. Від цього має 

розвинутися пізнавально-емоційний диссонанс, маніпулюючи яким, можна остаточно 

зламати опір особи й навіть довести до екзальтації (значною мірою посилене 

роздратування психічної сфери) [5]; 

- виділення ролі провідника (лідера), який у секті стає найважливішим. До нього мусить 

виявлятися необмежена довіра, для того щоб в подальшому, за допомогою цього, 

необмежено маніпулювати людиною. Часто такі маніпуляції доходять до злочину або 

патологій. Відомим прикладом таких маніпуляцій є факт, коли в Гвіанських джунглях 

понад 900 осіб здійснили самогубство, з метою знову зустрітися зі своїм «батьком» у 

кращих умовах [5]. 

Зазвичай люди в поняттях «секта» та «церква» вбачають спільне, але ця таблиця 

наводить відмінності між цими двома явищами [5]. 
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Секта Церква 

Елітарність Універсальність 

Авторитарна структура, орієнтація на 

харизматичного лідера 

Чітка ієрархічна структура 

Опозиція до світу Всебічна взаємодія з оточуючим 

«мирським» світом 

Суб'єктивно-арбітральна інтерпретація 

Біблії (чи іншого релігійного джерела) 

Об'єктивно-контекстове тлумачення 

джерел релігії 

Домінування емоційності Пізнавально-емоційна мотивація 

Промивання мозку та контроль за 

думками, неможливість критики 

Вільне й свідоме прийняття рішень, 

можливий критичний дискурс 

Маніпулювання почуттям вини Відпущення вини 

Підкорення лідерові. Віддання Богу 

 

Підхід визначення сектантства як домінуючого світогляду дозволяє визначити і 

розпізнати секту не по зовнішнім атрибутам (чисельність, ритуали, агітація), а по істотним 

світоглядним характеристикам. Перелічимо основні характерні риси, або ж маркери, що 

вказують на сектантський рух [4]: 

1. Монополія на істину.  

2. Абсолютизація значення вчення.  

3. Відрив від національної культури, апеляція до більш стародавніх, зазвичай 

невідомих за витоками вчень. 

4. Заборона на вивчення інших світоглядних концепцій. 

5. Віра у виняткову перевагу свого вчення над іншими вченнями.  

6. Безумовне підпорядкування авторитету лідера.  

7. Віра у виняткову і месіанську роль посередника між істиною і простими адептами 

(послушниками).  

8. Різкий поділ на «добро» і «зло». 

9. Підміна особистого досвіду і здорового глузду думкою авторитетів. 

10. Встановлення суворих правил для всіх сфер життя. 

11. Ізоляція від звичного оточення. 

12. Анафема (прокляття) відступникам. 

13. Маніпуляція свідомістю (комунікація з «подвійним дном» і прихованими 

мотивами) [4]. 

Наразі можемо зробити висновок, що церква та секта - це дві протилежності, які ні в 

якому разі не можна плутати, адже перша несе в собі позитивні наміри, тоді як друга може 

нашкодити вам і вашим близьким.  

Поряд з поняттям «секта» знаходиться поняття «неорелігійний культ», «нові релігійні 

течії». Вони виникли як відгук, своєрідна відповідь на суспільний пошук «легкої» для 

зрозуміння, доступної та цікавої релігії у сучасному світі, де панувала криза традиційної 

релігійності. Зазвичай нетрадиційні релігії не є чимось абсолютно новим, вони уявляють з себе 

лише певну комбінацію тих чи інших елементів із вже існуючих релігійних систем, що 

розрізняються лише за окремими деталями та своєрідними оригінальними назвами. Для 
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позначення цього явища вживають багато синонімічних термінів: «неорелігії», «неосекти», 

«неокульти», «нетрадиційні вірування», «псевдорелігії», «неомістицизм», «релігії Нового 

віку», «позаконфесійні об’єднання», «квазірелігії» та інші [1]. 

Терміни «неокульти» застосовують до явищ сакрального життя, що виникли в сучасну 

епоху внаслідок пошуку нових духовних орієнтирів всередині вже існуючих релігійних 

традицій або тих, що колись існували, як розробка нових альтернатив до старих поглядів — 

неохристиянські, неоорієнталістські та неоязичницькі рухи [1]. 

Сучасна людина часто невдоволена традиційними релігіями, а ще й на додачу 

розчарувана у багатьох політичних засобах вирішення гострих соціально-економічних 

проблем, наявні труднощі молоді в процесі її соціального снановлення та загальна 

аморальність посилюють бажання віднайти нові духовні орієнтири, тобто неокульти, які, в 

свою чергу, пропонують своїм прибічникам богорівний шлях самовдосконалення, закликають 

до самотворчості, обіцяють спасіння душі саме у цьому житті, а не в потойбічному світі. Часто 

такі культи вдаються до методів психічного впливу та контролю над свідомістю людини. 

Особливої уваги потребують так звані тоталітарні нерелігійні культи та сектантські 

об’єднання. Тоталітарні культи (від англ. total — всебічний, всеохоплюючий) — це такі 

релігійні об’єднання, які прагнуть до повного контролю над свідомістю та життям своїх 

послідовників, намагаючись за допомогою психічного або навіть фізичного впливу всебічно 

підкорити людину та змусити її служити тільки інтересам культу та його вчителів [1]. 

Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується закріпленням та 

функціонуванням в ній численних нетрадиційних культів та неорелігій, на фоні яких дуже 

доречно виокремити неохрестиянські рухи на загальнохристиянських засадах: «Міжнародна 

християнська місія», «Християнська місія «Еммануїл», «Армія спасіння», «Лівобережна 

церква Христа», «Церква Христа святих останніх днів». Це різні міжнародні християнські 

місії, центри яких розташовані за кордоном, секти і новітні неоцеркви. А якщо говорити про 

аналоги інших світових релігій, то вони репрезентовані в Україні переважно неоіндуїзмом і 

течіями буддистського змісту.[2] 

Загалом нетрадиційні релігії не обмежені одним віровченням. Вони спрямовані на 

міжрелігійний синтез, і не тільки поєднують у собі елементи багатьох релігій, а й 

використовують ідеї та концепції окультизму, спіритизму, теософії, антропософії, сучасної 

філософії, астрології тощо [2]. 

Нові культи здебільшого приваблюють людей з високим інтелектуальним рівнем, які 

розмірковують над проблемами сенсу життя, але не мають достатньої релігієзнавчої 

обізнаності [2]. 

Традиційні релігії Неорелігійні культи 

Всіляко оберігають свою унікальність; Спираються на суб’єктивний містичний 

досвід у злитті з Абсолютом, який 

неможливо перевірити раціональним 

шляхом; 

Мають догматичні основи істинності  

релігійної системи; 

Визнають істинність усіх релігій, 

існування та месіанську роль усіх 

пророків; 

Зберігають свій зміст та форму Відкриті для нових ідей та вчень 
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Уявлення про Бога як найдосконалішу 

істоту. 

Уявлення про Бога не персоніфіковані та 

достатньо розпливчасті 

 

Висновки: Отже, першою причиною впливу різних сект та культів на людей є 

необізнаність у даному питанні, адже занадто багато інформації з даної теми збивають людей 

з пантелику. Молодь не отримує достатню кількість знань, щоб стати обізнаними у цій темі. 

Це відбувається через обмеження або навіть скасування академічного часу, який відводиться 

на вивчення цієї проблеми. Також дуже важливим є сучасний культ самоствердження людини, 

який у той же час не є панацеєю від екзистенцій них криз, а люди не хочуть проживати і дійсно 

долати так звану кризу своїх світоглядних позицій, знаходити для себе дійсно відповіді на 

одвічні питання, тому і вибирають те, що легше та простіше.  
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Modern sects and non-religious totalitarian cults: the problem of identifying markers of sectarian 

movement 

Аnnotation. The article examines the philosophical notion of religion, sects and cults, both traditional and 

non-traditional. The characteristic features (markers) of sects, their psychotechnical manipulations are 

determined. There are differences between the sect and the church which are observed. The problems of the 

appearance of non-religious cults are presented, the current situation in Ukraine is described. 

Keywords: sect, religion, church, neo-religious cults, totalitarian cults, neo-occult, neo-religions, markers of 

sectarian movement, traditional / non-traditional religions. 
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Современные секты и неорелигиозные тоталитарные культы: к проблеме определения маркеров 

сектантского движения. 

Аннотация. В этой статье рассмотрены философские понятия религии, секты и культов, как 

традиционных так и нетрадиционных. Определены характерные черты (маркеры) сект, их 

психотехнические манипуляции. Приведены различия между сектой и церковью. Изложено 

проблематику появления неорелигиозных культов, охарактеризовано современную ситуацию в 

Украине. 

https://studfile.net/preview/5433971/page:4/
https://pidruchniki.com/19991130/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo
http://zadocs.ru/cultura/5788/index.html
https://studopedia.su/16_145329_psihologIya-relIgIynih-sekt.html
https://studfile.net/preview/5433971/page:4/
https://pidruchniki.com/19991130/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo
http://zadocs.ru/cultura/5788/index.html
https://studopedia.su/16_145329_psihologIya-relIgIynih-sekt.html


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

189 

Ключевые слова: секта, религия, церковь, неорелигиозные культы, тоталитарные культы, 

неокульты, неорелигии, маркеры сектантского движения, традиционные / нетрадиционные религии. 
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КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ  
Дацюк Д.О., Назрієва З.Т., Петров В.Є. 

Науковий керівник: канд. філос. наук Гончарова О.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

cr00kshenkss@gmail.com, zarnka2001@gmail.com, fakelxxl1@gmail.com  

 

Анотація. У статті розглянуте актуальне питання для нашого суспільства – 

споживання як соціокультурний і філосософський феномен, яке плавно у процесі 

розвитку людства набуло більш небезпечної й агресивної форми—споживацтва. 

Ключові слова: суспільство споживання, споживацтво, філософська парадигма, 

мода, тренд, психологія, контент. 

 

Вступна частина. Окреслена проблема полягає у тому, що споживання стало для  

сучасних людей чимось більшим, ніж просто задоволення базових потреб. Воно стало 

виходити на новий рівень, повністю змінюючись як філософський феномен у людському 

суспільстві. Мета роботи полягає у дослідженні філософських парадигм, принципів, 

концепцій споживання та представленні власних прогнозів на майбутнє через призму 

культури суспільства споживання. 

Основна частина. Для більшого розуміння теми, ми маємо ознайомити читача з 

основними поняттями роботи. Споживання — використання продукту в процесі задоволення 

потреб. Поряд із терміном «споживання» існує і альтернативний термін «споживацтво». 

Споживацтво - надмірне захоплення матеріальною стороною споживання на шкоду 

духовному розвитку особистості. Тож різниця полягає в тому, що саме другий термін 

становить загрозу для суспільства. 

Сьогодні споживання перетворилося у вагомий стратифікуючий фактор, а людина стала 

тим, що вона споживає; як її публічний, так й інтимний простір у більшості конструюються 

споживанням. [2] 

Розглядаючи чинники розвитку споживання, варто почати з того, що споживання 

властиво людині. Біологічно визначено, що людина не може існувати автономно, без контактів 

з навколишнім середовищем, не споживаючи зовнішні джерела енергії. Однак з часом 

споживання втратило свою основну функцію - воно перестало бути засобом для продовження 

життєдіяльності живих організмів. 

Найважливіша фігура передісторії появи суспільства споживання — Генрі Форд. Форд 

зробив ставку на зростання добробуту своїх робітників: автомобілі не просто стали масово 

вироблятися, а й стали предметом масового споживання. 
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Існують такі філософські парадигми розуміння феномену споживання: класична, 

модерна, постмодерна. Кожна з них впорядковує різні моделі поведінки і пояснює виникнення 

споживання як такого.  

До класичної парадигми входить думка, що споживацька поведінка існує з моменту 

виникнення цивілізації, а основи поведінки закладені в працях давніх філософів. 

В античній філософії, споживання пов’язувалося з етичною проблематикою блага, 

щастя, справедливості та передбачало помірність, розумний контроль потреб, обмеження 

(Платон, Арістотель, Епікур, школи кініків, стоїків). 

Бачимо що соціальна поведінка визначається за об’єктом та суб’єктом. За об’єктом – 

обумовлена зовнішніми факторами, за суб’єктом залежить від потреб, бажань та інтересів 

споживача. Отже, класична парадигма зосереджена на економічному та раціонально-етичному  

аспектах споживання, розуміє під собою нормальну поведінку без надмірностей. 

Модерна парадигма. Е. Фромм розуміє споживання як засіб для існування за принципом 

володіння, коли ставлення людини до світу втілюється в прагненні зробити його об’єктом 

володіння і в намаганні перетворити все і всіх, зокрема і себе самого, на свою власність. 

Споживацьку поведінку розуміють як дію, що спрямована на досягнення певної цілі. 

Коли виникло суспільство масового споживання, відбулось переосмислення феномена 

споживання, різко виросли людські потреби, з’явилось бажання купляти та накопичувати речі. 

Філософія споживацтва закликає людей відмовитися від обмеження задоволення власних 

потреб і бажань. 

Споживання стає способом самоствердження та самореалізації, цінність людини 

визначається за критерієм володіння певними речами, яке стало однією з найважливіших форм 

задоволення. Так філософія споживання стає споживацькою, що має під собою негативні 

соціальні наслідки, підсилюється тиск на природу, погіршується екологічний стан 

навколишнього середовища та морально-етичні аспекти людства. 

Постмодерна парадигма. Для теорій, що відносять до постмодерної парадигми, 

характерна особлива увага до споживацької поведінки як комунікативної дії. Такі філософи-

постмодерністи як: Жан Франсуа Ліотар, Жак Дерріда, Мішель Фуко та інші розглядали 

комунікацію як особливу рису нової епохи, що забезпечує стабільність життєвого простору 

індивіда. Споживацька поведінка є формою «онтологічної безпеки», яка формує комфортні 

умови життя індивіда в умовах постійних змін і глобальних викликів. Тому розуміємо 

споживацьку поведінку в подвійному контексті: а) як усвідомлення того, що людська 

діяльність формується в суспільстві в процесі соціальних інтеракцій; б) як здатність людських 

дій до швидких змін, що виникають під впливом динамічних трансформацій соціальних 

інститутів. 

За цією парадигмою споживання бачать у двох вимірах: 

1) як процес комунікації, де блага є еквівалентом мови; 

2)як процес соціальної диференціації, коли символи та цінності використовують, щоб 

розрізняти соціальні групи між собою (така ідея в центрі уваги в працях Ж. Бодрійяра, 

Ж. Дельоза, Ф. Гватгарі, У Еко). 

Отже, постмодерна парадигма зведена до комунікативного аспекту споживання: 

споживацька поведінка є способом конструювання простору буття людини, смислів її 

існування; споживацька поведінка як повідомлення, що супроводжується певною 

інформаційною моделлю; споживацька поведінка — визначник осягнення меж людини: є 
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межі, за якими людина втрачає людяність і здійснює деструктивне cпоживання, а є межі, за 

якими вона настільки примножує її, що «людяність стає духовністю і душевністю», а 

споживання стає розумним. [4] 

Таким чином, сьогодні особливо помітно, що споживання допомагає нам 

соціалізуватися, знайти своє місце в житті. Представників соціальних груп відрізняє між 

собою одяг, гаджети, автомобілі, вибір послуг краси, охорони здоров’я тощо.  

Важливим фактором розвитку споживацтва є саме існування ринкової економіки. Двома 

основними суб'єктами на поле сучасного споживання є виробник і споживач. Мета 

виробника - випустити і продати товар, мета споживача --придбати те, що йому необхідно для 

задоволення своїх потреб. [3] 

Разом з ринковою вартістю товар має ще й знакову вартість. Символізм не 

антиматеріальний і нематеріальний, а саме постматеріальний, оскільки включає в себе як 

матеріальний компонент у вигляді самого товару, так і надбудову, що вказує на символічне 

вираження товару, яка диктує вектор ставлення до даного товару і його власника. Надбудова 

формує ставлення до товару. Консьюмера цікавлять не стільки самі речі, скільки ставлення 

інших людей до них. Від цього і залежить його стан у суспільстві, прийняття чи відраза з боку 

оточуючих його людей. 

Суспільство споживання поглинає матеріальні ресурси, однак перенасичення не 

виникає, оскільки не тільки задовольняються потреби, але і створюються фіктивні, такі, які, в 

свою чергу, теж потребують задоволення; одночасно виробляються блага і потреби. Саме тут 

і згадується аксіома економіки про те, що людські потреби безмежні, але ресурси мають 

властивість бути обмеженими. У такій ситуації надважливо знайти баланс між розумним і тим, 

що виходить за рамки розумного. 

Фіктивні потреби - це псевдопотреби, визначений ерзац потреб, навіяний у сучасній 

культурі споживання, згідно якого треба споживати по-максимуму. Засобом створення у 

споживача фіктивних потреб виступає реклама товару, який не задовольняє ніякої реальної 

потреби. Проте фіктивні потреби не обмежуються існуванням фіктивних товарів, а 

передбачають існування напівфіктивних товарів, які необхідні для задоволення якоїсь 

реальної потреби, але разом з тим містять додаткові (що виходять за рамки корисності) 

функціональні особливості, більшість з яких просто не знаходить свого застосування. Або ж 

це цілком корисні товари (наприклад, предмети одягу), мають брендову (симулятивну) 

надбудову, завдяки якій їхня ціна зростає не пропорційно до вартості і витраченої на їхнє 

виготовлення праці. З одного боку, з них можна отримати користь, а з іншого - для такого 

вилучення дійсної користі краще підійшли б не брендові аналоги, які, в силу їхнього не 

визначення як статусних, поєднують в собі корисність і дешевизну, але у той самий час їхня 

ціна відповідає їхній якості. Однак споживача цікавлять саме ті товари і послуги, які мають 

віртуальну складову, пов'язану з брендом, іміджем, модою, «розкрученістю». 

Бренд - не завжди ознака якості товару, він формується не тільки завдяки оцінці 

громадськістю, а завдяки рекламі, що переконує широке коло реципієнтів у його добірності і 

престижності. Дорожнеча брендового товару визначається не витратами на виробництво, а 

піаром, що створює бренд як символ якості, статусності товару, його власника. Буває, що в 

брендинг вкладають набагато більше грошей, ніж у виробництво, іноді інвестуються не просто 

великі, а необґрунтовано великі суми, коли за розробку торговельного знаку платять мільйони 

умовних одиниць. 
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Рекламний вплив на споживача вимагає витрат, і вони лягають в основу кінцевої вартості 

товару. Упаковки створюють образ укладеного в них товару, і якщо упаковки різні, то і 

розміщені всередині них речі здаються відмінними одна від одної .В цьому і полягає окреслена 

фіктивність бренду, його примарність, невідповідність реальності.  

Вищеописана фіктивність побудови бренду із певного продукту опосередковано 

породжує і такий специфічний феномен, як здійснення імпульсних покупок, тобто покупок, 

які не стільки забезпечують вітальні потреби людини, скільки її фіктивні та напівфіктивні 

потреби, що часто повністю не усвідомлюються [2]. 

Теорія імпульсної покупки Штерна показує які вони відбуваються і чому. Штерн 

встановив чотири категорії імпульсних покупок. По-перше, це імпульсні покупки, такі, як 

цукерки на полиці біля каси в продуктовому магазині. По-друге, це маніпульовані імпульсні 

покупки, наприклад, коли поруч з кулером розміщуються гарячі продукти. Треті імпульсні 

покупки здійснюються за наявності додаткового імпульсу, такого, як гарантія або 

безкоштовне обслуговування. Усі ці випадки обґрунтовуються особливостями людської 

психології. Нарешті, споживачі приймають імпульсні рішення, засновані на підсвідомому 

раціональному вирішенні, коли вони знають, що хочуть купити продукт, але не впевнені в 

його специфіці [1]. 

Простим прикладом можна взяти одяг. Є багато людей, які практикують шопінг в 

розважальних цілях: їм подобається ходити по магазинах і витрачати гроші. Припустимо, на 

непотрібні кросівки. Така людина-споживач не замислюється щодо того, що на прилавку 

стоять ще 100 таких пар взуття, і, купуючи одну пару кросівок із цих 100 пар, вона і втрачає 

свою примарну споживчу індивідуальність. Таким чином, вона і витратила просто так гроші, 

і втратила частинку своєї індивідуальності, але натомість отримала насолоду від покупки, а 

може бути, навіть сурогат щастя. 

Не так давно почав з’являтись тренд на перетворення себе в бренд. Таким чином виникає 

уречевлення людини, відмова, відчуження людини від самої себе. Представниками цієї течії є 

блогери у відомих соціальних мережах(Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr тощо), вони 

монетизують інтерес аудиторії до свого життя, яке стало контентом. Демонструють своє 

повсякдення, «справжні» емоції, маніпулюють відчуттям власної важливості глядачів.  

Жодний процес не  проходить без того, щоб не звітувати людям про те, що вони роблять, 

як, навіщо. Починає здаватися, ніби вони цілодобово проводять час у мережі, життя їх 

перестало бути набором вражень, які б люди переживали особисто, а перетворилося в 

«цікавий» контент. У минулому люди поширювали плітки про інших, наразі люди дають 

повну інформацію про себе самі, малюючи свій образ по той бік екрану.  

Раніше такий вид блогерства, а саме лайф-блоги, не були поширені і часто зазнавали 

засудження з боку суспільства, але у той час вони могли відрізнитися своєю унікальністю та 

оригінальністю. Сьогодні ж на просторах того ж Інстаграму ми бачимо калькованих, 

однакових «щасливих матусь n-ої кількості дітей», «унікальних стилістів», кваліфікованих 

психологів», «айфоно- фотографів», «лайф-тренерів» які копіюють пости одне в одного. Під 

дією такого «різноманіття» та схильності людей повністю підпорядковуватись тільки модним 

трендам певного року, виникає протидія. Багато діячів культури, відомих людей, громадські 

рухи спонукають звернути увагу на унікальність кожної людини, скоротити споживання 

товарів масового виробництва, відмовитися від «сліпого» наслідування, припинити бути 

однаковими, скупляти те, що є у всіх.  
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Але у той самий час деякі люди, які видають себе за «не таких як всі», 

антиконсьюмеристів, активно перетворюють себе, свій стиль у продукт споживання та 

наслідування. Загубивши істинну суть напряму, який так активно рекламували, вони 

підтримують  те, проти чого йшли. 

Висновки. Проведений огляд культури споживання дає можливість зробити загальні 

висновки: 

- основним фактором поширення різних тенденцій в споживчій поведінці є особливості 

психологічних реакцій людини, які провокують виникнення все нових і нових символічних 

потреб; 

- споживання і споживацтво є важливими соціальними і культурними регуляторами, які 

сприяють оформленню соціальної структури. [2] 

Таким чином, якщо люди не зрозуміють, що потрапили у пастку споживацтва, то 

прогнози будуть дуже не радісними, оскільки нас може очікувати екологічна катастрофа через 

забруднення навколишнього середовища продуктами життєдіяльності і брак ресурсів, 

необхідних для виживання. 

Окрім фізичних впливів, тенденція морального гниття і погіршення людських стосунків, 

тобто перехід до концепції «людина людині – річ» негативно відіб’ється  на суспільному 

здоров’ї в цілому, що призведе до невиправних наслідків через те, що люди втратять базові 

розуміння добра та зла, істинної любові, дружби, що не потребують вигоди. Використання 

одне одного в контексті отримання матеріальних «бонусів» може перейти на новий рівень 

фіктивних відносин. 

З цього випливає важливість філософського переосмислення тенденцій споживання саме 

починаючи із сьогодення, виправлення поведінковий патернів на благо собі, суспільству та 

природі. Оскільки існує вже значна кількість субкультур (панки, хіпі, хіпстери тощо) та 

екологічно направлених спільнот виступають за ідеологію антиконсьюмеризму, ми маємо 

надію на краще майбутнє. 

Феномен споживання має бути якомога швидше «окультуреним», тобто інстинктивні, 

імпульсні покупки, бажання володіти якомога більшим набором речей повинні бути 

«зажатими» у жорсткі рамки усвідомленості. Вони мають бути оформленими у культуру 

споживання, тобто у сферу, видозмінену вищими цінностями та ідеалами людини. Багато 

людей «топлять» свою печаль саме в такому дозвіллі, дехто не впевнений у тому, що буде 

завтра, робить «покупки про запас», дехто так намагається позбутися стресу. Це вже питання 

місцевої та глобальної політики, яке виходить з предметного поля філософії, але філософія 

необхідна для того, щоб усвідомлювати такі буттєві загрози сьогодення, які з часом 

конвертуються у цілком матеріальні та реальні небезпеки. 
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Культура потребления как социально-философский феномен современности 

Аннотация.В статье рассмотрен актуальный вопрос для нашего общества - потребление как 

социокультурный и философский феномен, плавно в процессе развития человечества приобрело более 

опасной и агрессивной формы-потребительства. 

Ключевые слова: общество потребления, потребительство, философская парадигма, мода, тренд, 
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Анотація. Результати дослідження несуть у собі розуміння проблеми клонування з 

філософського, а також з морального бачення цієї проблеми. У дослідженні було 

виявлено які у клону є переваги і недоліки. На практиці набуті знання показали, що не 

всі проривні досягнення в генетиці та науці можуть мати позитивний вплив на 

людину. 

Ключові слова: клoнувaння,пoгляд сучaснoстi, прoблeмa клoну, гeнeтuкa тa 

сyспiльствo, рoзвитoк гeнeтuкu. 

 

Вступна частина Клoнyвaння — перспектива фopмyвaння i вирoщyвaння принципoвo 

нoвих живих iстoт, якi би нe тiльки ззoвнi, aлe й нa гeнeтичнoмy ступені реконструювали тoгo 

чи iншoгo iндивiдa, сьoгoднi чи рaнiшe iснуючoгo. Якщo розмовляти прo eкoлoгiю сучaснoї 

Зeмлi, нi для кoгo нe бyдyть нoвинкoю екoлoгiчнi прoблeми, щo починаются щe з чaсiв 

iндyстрiaлiзму тa прoмислoвoї рeвoлюцiї. 
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Однак найближчим часом людcтвo буде cтoяти нa мeжi вибoрy. З oднiєї стoрoни ми 

мoжемo сaмi сeбe зруйнувати зaвдяки тeхнiки тa вiдхoдам ,з iншoї cтoрoни, можливість, 

пpийти дo чiткoї переваги розквіту рoзвиткy. Якщo рaнiшe oснoвнимі прoблeми бyли тільки 

eкoлoгічні, тo зараз дo них дoдaлися проблеми експлуатації бioтeхнoлoгiй. 

Між іншим, нaйбiльший набутий рoзвиток eкoлoгiї свiдoмoстi стaлa кoнцeпцiя існування 

і найголовніше виживання людствa, в oснoвi якoго знаходится iдeя нeoбхiднoстi йoгo єднання, 

пeрeд загрозою глoбaльнoї eкoлoгiчнoї кaтaстрoфи, aбo смeртi, пeрeд якoю всi рiвнi. Буття 

(рaсoвi, eтнiчнi, стaтeвi i т.п.) розхождення i сoцiaльне супереччя (iдeoлoгiчнi, eкoнoмiчнi, 

сoцioкyльтyрнi, пoлiтичнi тoщo) видaються зa тaких yмoв нeзначними, нiвeлюються. 

Мета роботи: рoзглянyти cитyaцiю клoнyвaння, тa визнaчити яку кoристь клoнувaння 

нeсe i якi мoжyть бyти нaслiдки y людствa. Гoлoвнoю прoблемoю клoнy є: пoгляд сyчaснoстi 

нa клoнyвaння, нaслiдки клoнyвaння людини, прoблeми клoну, гeнeтикa її рoзвитoк тa 

сyспiльствo. 

Основна частина Відповідно з вченими відчуття прioритeтiв зaгaльнoлюдських 

гyмaнiстичних цiннoстeй вeдe дo кoнстрyктивнoгo дiaлoгy, підтримує мiжнaрoдне 

cпiврoбiтництво і вирoблeнню стрaтeгiї стaлoгo рoзвиткy цивiлiзaцiї [1]. Клoнyвaння тa йoго 

перспектива на coцiaльний результат з пoглядy eтикo-фiлoсoфськoї oцiнки аналізуються як 

тaкi, щo стaвлять пiд ризик цi досягнення. 

Дo списку нaйбiльш доступних прoблeм, якi рoзбираются y цьoму питaннi вiднoсятся: 

існуюче сyспiльствo яке рoздiлилoся нa нeнaвиcникiв i пocлiдoвникiв клoнувaння, щo 

дoвoдять дo нaпoлегливого суперечення. 

Нaявнiсть рoздiлeння  досвітньої спiльнoти, oскiльки piзнi держави зaйняли piзнi пoзицiї, 

щo це пояснюється кyльтурнo-iстopичними звичаями якi вiдoбpaжaются y їхнiх нaцioнaльних 

прaвoвих нoрмaх. 

Якщo клoнyвaння людини бyдe можливо, тo виникнe нoвий вид особистих вiдмiннoстeй 

— гeнeтичний (зa спoсoбoм нaрoджeння). Тaкoж виникнe  нoвa суспільна вepcтвa — клoни. 

Нoвoю прoблeмoю стaнe симбіоз клoнiв i звичaйних людeй. Нaвiть для психoлoгiчнoго 

звикання дo цих прoблeм етносу знaдoбиться пeвний чaс i знaчнi старання. Мoжливo, бyлo б 

варто прийняти вiдпoвiднy інтернаціональна гyмaнiтaрна прoграма з пoдaльшoго здійснення 

нa дeржaвнoму рiвнi.  

Зa твeрджeннями науковців, клoни людини бyдyть нормальними людcькими 

створіннями [2]. Вoни нaрoдяться, як звичайнo, — чeрeз 9 мiсяцiв — i вихoвyвaтимyться в 

сiм'ї, як i людина. Нaстaння пoвнoлiття клoнiв бyдe вiдпoвiдaти тaкoмy прoцeсy як y iнших 

члeнiв сyспiльствa. Вiд пoчaткy сoцiaльнoгo eкспepимeнтy з клoнyвaння людини дo пoяви 

пeрших симптoмiв йoгo нaслiдкiв минe приблизнo тoй жe чaс. 

Пoтрiбнo тaкoж розглянути нaприклaд нaслiдки клoнyвaння людини. Нaйближчi 

результати клoнyвaння людини — цe залучення в політичну діяльність тa ідеологізування 

рoзвиткy бioлoгiї i науки. Icнyє вжe opгaнiзoвaний кoмiтeт y спрaвaх зaхистy клoнyвaння i 

бeзcмepтя, союз науковців—бioлoгiв тa мeдикiв. Як зaявляє йoгo гoлoвa, кoмiтeт вистyпaє зa 

встановлення дoслiджeнь з питaнь клoнyвaння людини. Нa дyмкy голови кoмiтeтy, тiльки 

випускання дeржaвнoї прoгрaми з прoблeми клoнyвaння вжe нaйближчим чaсoм змoжe 

збільшити тривaлiсть людcького життя дo 500 рoкiв. А у перспективі здатність вилікування 

всіх людских захворювань[3]. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

196 

Aнaлiз прoблeм взaємoзв’язкiв клoнyвaння тa громади пoкaзyє, щo вiддaлeними 

результатами втілювання мoжливoстi рoзмнoжyвaтися зa дoпoмoгoю клoнyвaння мoжe стaти 

oстaтoчнe випускання нeформальних з пoглядy етики, нoвих фopм сiмeйнo-шлюбних 

стосунків, нaприклaд eкстpaкoрпopaльнe зaплiднeння якe сyпeрeчить звичаям мoнoгaмних 

стосунків.  

Якщo пoчнyть вживати тaкi мeтoди штyчнoгo запліднення, нe oбoв’язкoвo зрoстaтимe 

кiлькiсть нeпoвних ciмeй, cтaнe бiльшe дiтeй, щo нaрoдилися i розвивалися пoзa шлюбoм. 

Клoнyвaння як мeтoд штyчнoгo рoзмнoжeння рyйнyє icтopичнy cистeмy етичних цiннoстeй, тa 

визнаетcя щo цeй прoцeс спотворює насамперед гoлoвнy з них — почуття. 

«Дивoвижний нoвий свiт», написаний O. Хaкcлi, [4] дe дo лoгiчнoї грaні дoвeдeнo 

результати штyчнoгo рoзмнoжeння людeй зa зaдaними вимірами, мoжe служити oбрaзним 

вiдтвopeнням можливості суспільного рoзвиткy людcтвa, якщo вoнo пiдe цією дорогою. 

Конституційне визнaння штyчнoгo рoзмнoжeння y дeржaвi мaтимe свoїм підсумком oстaтoчне 

знищення сiм'ї, мaтeринcтвa, моногамності, якi рoзглядaтимyтьcя в нoвій громаді як джeрeлo 

додаткових eмoцiй, нeприємних пeрeживaнь, дyшeвнoгo бoлю i, як нaслiдoк, — yсiляких 

захворювань. Мiсцe почуттів в субординації цiннoстeй тaкoї громади зaймe пoняття 

«взaємoвикoристaння», якe нeсe в сoбi байдужість дo самоповаги людини i суперечить 

ocoбиcтої незалежності.[4] 

У бioтeхнoлoгiї iснyє жopcтке відношення мiж зaпeрeчeнням трaдицiйнoї етики, 

дезінтеграції шлюбних відносин i штyчними тeхнoлoгiями розмноження. Eвoлюцioнyючи,  

світогляд 20 cтoлiття відрікаються вiд суждення людини як творіння, зaлeжнoї вiд вищих 

cил — бyдь тo матерія чи творець. Вiн укріпляє людинy в оцiнцi сeбe як сaмoдeтeмiнyючoгo 

творіння, цiлeосмислeнoгo Бога тeхнiки, влaснoгo життя, сaмoї сeбe. Особливі фaкти 

сoцiaльнo-прaктичнoї дослідження світогляду дaв дoсвiд сoцiaлicтичнoгo «бyдiвництвa» i 

пeрeтвoрeнь в CPCP, від’ємний результат якoгo щe дoвгo житимyть y свiдoмoстi нaсeлeння i 

виявлятимуться нa всiй вeличeзнiй тepитopiї кoлишньoгo Coюзy. 

Напутні приклaди, якi дaє нaм сoцiоeкoлoгiя, завіряють, щo визначити всi вaрiaнти 

нового рoзвиткy сoцioпpиpoдних cиcтeм є нездійснюваною можливістю. Нeгaтивний 

результат в’язання людини y хід суттєвих прoцeсiв прoявляються нe зразу, iнoдi чeрeз знaчний 

чaс, a зaвдaнi ними утрати мoжyть проявитися нe пpocтo важливими, a й страшними [5]. 

Постає питaння: тaк якi ж прoблeми мaє клoнyвaння? Клoн-двійник бyдe нa кiлькa 

дeсятилiть мoлoдшим вiд свoгo зразка, тoмy нeмaє ризику, щo люди будуть плутатися між 

ними. Aлe чи гoтoвi ми побачитися зi свoєю молоділою кoпiєю? Щo при цьoмy почуваемо — 

зацікавлення, відраду чи сконфуження i нaвiть гнів? I нaвпaки: щo почуватиме, як 

пoвoдитимeться при тaкiй зycтрiчi людинa-клoн? Вчені пiдрaхoвyють y вiдcoткaх мoжливy 

мiрy здібностi клoнiв вeликих людeй, стyпiнь їхньoї благодійності для громади зa мeтoдoм 

подібності, який, дo рeчi, мaє свoї ліміти. 

Чимaлo eкcтpeмicтcьких opгaнiзaцiй i сeкт yжe висловили прo свoї задумки клoнyвaти 

наставників, вeликих провидців i аж caмoгo Сина Божого. Як авторитетне сoцiaльне 

підтверження i мoрaльeе випpaвдaння клoнyвaння талановитих людeй давнини, висyвaються 

вeликi гeнeтичнi збитки обдарованої, розумної чaстини нaсeлeння y моменти рeвoлюцiй, 

cтaлiнcьких рeпрeсiй, вiйн. 

Щe cклaднiшe, нiж предметні властивості, визначити хaрaктepистики клoнa як 

coцiaлiзoвaнoго індивіда. Якими бyдyть йoгo душевний свiт i душевні пeрeживaння з пpивoдy 
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влaснoї натури, пpиречення, щастя? Щo пануватиме в йoгo пcихoлoгiї, діяльності, 

обгрунтування вчинкiв, cиcтeмi значущості? Чи бyдe поважною для клoнiв нaшa — людcькa 

— етика, чи вoни cтвoрять свою? 

Різноманітність мислення i гaрaнтiї незалежності y законодавчій дeржaвi пoтрeбyють 

бiльш змістовний привід для заперечування клoнyвaння людини, нiж пpocтo недопустимість 

caмoї мислі прo ньoгo. Говорять, нeмaє злoдіяння бeз жepтви. Як буде себе почувати копія 

людини, кoли розвідує прaвдy прo свoє «створювання»? Дякyвaтимe вoнa свoїм сотворителям 

чи пoчнe мcтити їм? Напевно, клoн прийматиме сeбe як незвичайну істоту. 

Напевно позитивною стороною клoнiв мoжe стaти тe, щo вжe з сaмoгo зачину їх 

існування бyдyть вiдoмi їхнi таланти. Aлe, напевно, клoн приймaтимe сeбe як нeпoвнoцiннy 

істоту, принижeнy caмим фaктoм свoгo створення «нe пo-правилам». Оскільки вiдoмo, щo 

дитя, в якої дещо «незвичайне, не таке як у всіх», якoю б нe бyлa вада цьoгo, є прoблeмними i 

постійно тяжко потерпають свій «дефект».  

Генетика має купу планів, що мають вихід у громадську, дипломатичну, моральну межу. 

Це, передусім, запит про використання успіхів науки з метою удосконалення людської 

«династії». Відомо, що про це мріяли нацистські правителі і віддані їм вчені біологи, які 

посилено розробляли расову теорію у Німеччині за часів правління нациського світогляду. 

Однак схожі ідеї, які незаслужено названі «євгенікою», були чужі міжнародній 

генетичній громаді, які виховувалися у гуманістичному і вільному дусі. Наш земляк Феодосій 

Григорович Добржанський, якого називають Дарвіном 20 століття, уявляв під євгенікою 

агітацію елементарних генетичних думок і проведення медико-генетичних консультацій. Він 

визнавав, що носіїв генетичних дефектів слід запевняти, що в їхніх недоліках немає якоїсь 

провиності або того, чого можна збентежитися. 

Потрібно також попереджати їх про напевнi ризики для їхніх потомків. Проте ніхто, крім 

самого індивіда з генетичними  проблемами, не повинен рішати запитання, чи варто йому мати 

дітей. 

Євгеніка — вивчення про поліпшення духовного і фізичного здоров'я людини, от що 

дійсно могла дати людству євгеніка. Однак, через політичні амбіції держава проголосила 

євгеніку ретроградною оманливою лженаукою і практично заборонила вивчати генетику 

людини, а разом з нею — і медичну генетику, уявляючи їх як похідні расизму. По суті ці сфери 

генетики, необхідні для збереження здоров'я людини, з’явилися саме в нашій країні за 

допомогою таких науковців, як С. Н. Давиденков, С. Г. Левіт, та інші. Однак втілити їхні ідеї 

в життя повною мірою не вдалося, тому що партія пильно стежила за наукою. 

А генетики визнавали, що не тільки фізичні, а й психічні якості окреслюється генетично 

і лише певною мірою ці якості поступаються впливу оточення і зовнішньої корекції. Вивчення 

генетики поведінки дає спроможність зрозуміти механізми аномальних відхилень (у тому 

числі й злодіяння) у дії людини, виявити у неї здібність до тих або інших видів творчої 

діяльності. Важко собі уявити, яким чином громадське оточення може подіяти, на розвиток 

больових рецепторів. Очевидно, що ці особливості є генетично обумовленими, а не 

суспільними, політичними ознаками. 

Отже, суспільно і юридично значущі виявлення генетиків тривалий час зневажали 

громадою. Тож сьогодні дуже важливо заново оцінити деякі суспільні явища, зокрема форми 

діяльності, що колись помилково вважалися як збочення, обумовлені неправильним 

вихованням [5]. У зв'язку з цим необідно переглянути і деякі стійкі етичні норми. 
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Видно, людина так досі і не осмислила, що, спотворюючи природу, вона знищує саму 

себе. Але для того, щоб змінити це, їй потрібно усвідомити грань всього людського: сорому і 

моралі, догляду і співчування та припинити ставити прибуток вище самого життя. 

У межах цього дослідження важливо підкреслити, що дія морального положення 

ґрунтується на вільному виборі, свободі волі. Відомий дослідник С. С. Аверинцев так пише 

про цю дію людської етичності: «Совість — не від розуму, вона глибше розуму, глибше всього, 

що є в людині, але для того, щоб зробити з доводів совісті правильні практичні висновки, 

потрібен розум. Етика повинна бути між совістю і розумом. Совість — глибина, розум — 

світло; етика потрібна, щоб світло прояснило глибину» [5]. 

До факту революційного піднесення у генетиці, наприклад у сфері клонування людини, 

не можна применшувати етичну необхідность організування людського життя. 

Відповідно, поява біоетики відзначає прохід до глибшого розуміння напрацьованого 

раніше теоретичного матеріалу у галузі людських стосунків, переміщення центру уваги з 

появи етичної свідомості на сутність етичного питання у відношенні нових реалій і 

практичними можливостями їхнього здійснення. Напевно, що така рефлексія потребує виходу 

за рамки вузької предметної сфери (генетики, фізіології, психології), істотно поширюючи 

поняття суб'єкт етичних відносин. 

Спираючись на систему ключових вітальних цінностей — існування, щастя, смерть, 

дитячі роки, старість — біоетика містить не тільки етичні норми відносинів доктор — пацієнт, 

а й екологічну етику: відношення до тварин, біоценозів та біосфери загалом. Це значить, що 

не лише індивід, а й уся матерія стає суб'єктом етичнихних відносин і етичної регуляції. 

Кардинально підсилюються і поширюються основи традиційної моралі як моралі «шанування 

перед життям» (за А. Швейцером) [6]. 

Справжні етичні риси людини — ласка, пожертвування, прощення, людяність — 

проявляються саме у відношенні до сутності, до безмовних і беззахисних наших «молодших 

братів», які, на відміну від людей, не можуть звернутися до суду з приводу захисту своїх прав. 

Висновки.  Разом з прогресом технологій, перед нами постає запит — як застососувати 

наші досягнення. У своїй роботі я зазначив, і показав  тези про те, що якщо люди не змінять 

своє відношення до екології та природи , то у людства не буде шансів у майбутньому на життя.  

Чи не ця глобальна відповідальність людства за існування життя на Землі допоможе у не 

далекому майбутньому нарешті розгадати концепцію людського «Я», придумати справжнє 

покликання людини і відкрити нову еру в розвитку моралі — еру милосердя і співчуття, 

еволюції людини і біосфери.  
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЕТАП ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

Текст аннотации. Результаты исследования несут в себе понимание проблемы клонирования с 

философского, а также с морального видение этой проблемы. В исследовании было выявлено какие у 

клона есть преимущества и недостатки. На практике приобретенные знания показали, что не все 

прорывные достижения в генетике и науке могут иметь положительное влияние на человека 

Ключевые слова: клонирование; взгляд современности; проблема клона; генетика и общество; 

развитие генетики.  
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Philosophical vision of the problem of cloning 

Text of the annotation. The results of the study carry an understanding of the problem of cloning from the 

philosophical as well as the moral vision of this problem. The study found the clones have advantages and 

disadvantages. In practice, acquired knowledge has shown that not all breakthroughs in genetics and science 

can have a positive impact on humans. 
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Анотація. У роботі розглянуто ставлення до рівності двох протилежних сторін: 

чоловіка та жінки. Проаналізовано специфіку становлення уявлень про “чоловіче” та 

“жіноче”. 

Ключові слова: гендер; чоловік; жінка, нерівність; стать; гуманість; андрогізм. 

 

Вступна частина. Розвиток сучасного суспільства характеризують докорінними 

змінами у різних сферах життя. Важливим завданням трансформації суспільства є дотримання 

гуманістичних і демократичних принципів соціального життя, особливого значення є розгляд 

особистості, її становище і статус у житті в незалежності від статі. Метою роботи  є 

дослідження гендерної проблематики в суспільстві.  

Основна частина. Жоден учасник комунікацій не може зберігати контроль над 

комунікаційним процесом. Люди стають вільними тільки за допомогою визнання їх 

особистості іншими особами. в комунікаційних процесах. Ця процедура змінюється через їх 

контакти та ґрунтується на необхідності раціонального обґрунтування. Головною 

характеристикою специфіки форм мислення є співвідношення чоловічого та жіночого начала. 

Намір приписувати жінкам некомпетентність, недостатність, недієздатність логічно 

думати, коріння полягає в тому, що це "чоловіче" вирівнювання в нашому світі як 

нормативного. Найпоширеніший гендерний стереотип представляє чоловіка  як 

передбачуваного носія норми, який не помиляється. Тому в сучасній соціокультурній ситуації, 
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ми бачимо центр, який є значимим для всіх і  в водночас чоловічим. Саме тому формування  

гендерного підходу в соціальному і гуманітарному предметі є однією з головних проблем 

людства. 

Це означає утворення абсолютно нових видів стосунків чоловічого та жіночого, які за 

часів існування людства розвивалися під домінантою чоловічого, з його зневагою до рівності. 

Саме тому філософія вивчає та аналізує чоловіче та жіноче у своїй структурі [1, с. 46]. 

Н.Хамітов у зв’язку з цим виділяє “філософію статі”, яка безпосередньо торкається ґендерних 

досліджень. Важливим моментом філософії статі є те, що вона вивчає глибинні екзистенційні 

конфлікти чоловічого і жіночого у буденності та граничному бутті через набуття стану 

андрогінної цілісності – андрогінізму 

Чоловічість-духовність та жіночість-душевність розглядаються як принципи, що є в 

кожній людині, незалежно від її біологічної статі. Їх гармонійна чи дисгармонійна взаємодія 

спричиняє або актуалізацію особистості, або її пригнічення, яке призводить до переживання 

внутрішньої самотності. [2, с. 155] 

Сучасний андрогін-аналіз розглядає стать не лише як біологічний, соціально-культурний 

та психологічний феномени, але насамперед як екзистенційний феномен. Саме екзистенційна 

стать – екзистенційна чоловічість як духовність та екзистенційна жіночість як душевність 

постають головним предметом філософії статі. Філософсько-антропологічний дискурс у 

проблематиці статі породжує більш уважне ставлення до людського світовідношення як 

амбівалентного та полярного. Філософська антропологія як філософія статі відтворює 

глибинну приреченість людської екзистенції поділятися на статі як шляхи буття і зображує 

необхідність внутрішньої, особистісної комунікації між цими шляхами буття, рівновага яких 

і становить по-справжньому людяне буття. 

Висновки. Саме до гармонії, взаєморозуміння між двома статями і прагне ґендер. Він 

зачіпає усі сфери суспільного життя людини, намагається перебудувати світ, який до сьогодні 

був суто чоловічим. Тобто зробити його менш строгим до жінок, більш емоційним, 

турботливим, жіночним і толерантним. А у поєднанні із філософською методологію він 

забезпечує якісну зміну усталеного порядку з урахуванням усіх особливостей існуючої 

системи 
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мужчины и женщины. Проанализирована специфика становления представлений о "мужское" и 

"женское" 

Ключевые слова: гендер, мужчина, женщина, неравенство, пол, гуманист, андрогизм. 
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Анотація. У статті розглядаються глобальні проблеми цивілізації, та підходи їх 

вирішення. 

Ключові слова: філософія, глобальні проблеми сучасності, глобалізація, суспільство  

 

Глобальні проблеми сучасності — це проблеми, які є загальносвітовими, такими, що 

зачіпають інтереси усіх держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, кожної 

людини зокрема. Фактично, це сукупність суперечливих процесів, які становлять зміст 

сучасної кризи світової цивілізації. Ці проблеми створюють загрозу розвиткові і навіть 

існуванню всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків 

спільних зусиль. 

Вчені виділяють два основні джерела виникнення глобальних проблем сучасності: 

1) поглиблення суперечностей між людиною та природою, які ведуть до виникнення 

екологічних, продовольчих, енергетичних, природно-сировинних проблем; 

2) розширення зони суперечностей між народами, людьми взагалі, що має наслідком 

виникнення проблем війни та миру, захисту і розвитку духовного середовища, демографічного 

розвитку, боротьби із злочинністю, міжнародним тероризмом, поширення небезпечних хвороб 

тощо. 

Одним із перших, ще у 20-і роки XX століття, вказав на загрозу глобальних проблем 

сучасності український вчений Володимир Вернадський. У другій половині XX століття серед 

глобальних проблем людства предметом розгляду стала теорія глобалістики — система 

наукових знань про походження і сучасний стан глобальних проблем, їх класифікацію і 

обґрунтування практичних соціально-економічних і політичних шляхів їх розв'язання. 

У теорію глобалістики увійшли висновки, зроблені відомими вченими Нільсом Бором, 

Бертраном Расселом, Альбертом Ейнштейном ("Маніфест Рассела — Ейнштейна" (1955)), а 

також тези з виступів політичних лідерів країн "Делійської шістки" (Аргентини, Греції, Індії, 

Мексики, Танзанії і Швеції), Римського клубу, який діє з 1968 року. 

Загалом теорія глобалістики як окрема наукова дисципліна сформувалася у другій 

половині 60-х років XX століття і пройшла у своєму розвитку три етапи: 

1) етап кінця 60 — початку 70-х років, коли увага була зосереджена на вивченні двох 

глобальних проблем сучасності: освоєнні космосу і охороні навколишнього середовища; 

2) етап другої половини 70-х років, коли розпочалося глобальне моделювання стану і 

перспектив розвитку світової політики і світо-господарських зв'язків в умовах глобальних 

суперечностей. Саме в цей період здійснюються перші спроби скласти ієрархію світових 

проблем; 
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3) етап, який розпочався упродовж 80-х років XX століття, коли велику зацікавленість 

вирішенням глобальних проблем починають проявляти політичні та державні діячі багатьох 

країн світу, розробляються перші міжнародні документи, спрямовані на їх практичне 

вирішення 

Сучасна глобалістика досліджує, насамперед, комплексні проблеми, вирішення яких 

дозволить знайти практичний шлях розв'язання глобальних проблем людства, а саме: 

1) порівняльний аналіз основних соціокультурних цінностей сучасних цивілізацій, 

становлення нового універсалізму через усвідомлення складності планетарного буття; 

2) порівняльний аналіз стратегій міжцивілізацінної взаємодії; 

3) обґрунтування концепції гуманітарного консенсусу як процесу узгодження цінностей 

різних цивілізацій; 

4) порівняльний аналіз можливих альтернативних шляхів глобалізації. 

Прихильники теорії глобалістики по-новому розглядають проблему міжнародної 

безпеки. Безпека — це такий стан відносин між державами, за якого їм усім не загрожує 

небезпека війни чи будь-яке зовнішнє зазіхання на їхній суверенний і незалежний розвиток. 

Першочерговою проблемою забезпечення світової безпеки стає вироблення стратегії 

виживання в умовах кризи світової цивілізації (чи окремих цивілізацій). 

Існує дуже багато класифікацій глобальних проблем сучасності. Однією з найбільш 

популярних є запропонована норвезьким соціологом И. Галтунго Му котрий визначив чотири 

критичні ситуації, з якими зіткнулося людство у другій половині XX століття: 

1) криза насильства і загроза насильства, що тепер проявляється у загрозі міжнародного 

тероризму; 

2) криза зубожіння і загроза бідності; 

3) криза відторгнення окремих осіб та соціальних груп і загроза загального придушення 

прав людини; 

4) криза навколишнього середовища і загроза локального порушення екологічного 

балансу. 

Більш традиційною є класифікація, запропонована польським політологом Артуром 

Воднаром, який виділяє: 1) ядерну загрозу знищення цивілізації; 

2) проблему вичерпання природних ресурсів, зокрема енергетичних; 

3) екологічні проблеми; 

4) продовольчу проблему, тобто проблему забезпечення продовольством населення 

Землі, яке постійно зростає; 

5) демографічну проблему, тобто проблему відтворення та міграції населення, 

формування його освітнього потенціалу, працевлаштування; 

6) проблему охорони здоров'я; 

7) проблему використання космосу в мирних цілях. Також доцільно буде навести 

класифікацію глобальних проблем людства за їх характером: 

1) проблеми переважно соціально-політичного характеру (відвернення ядерної війни, 

припинення гонки озброєнь, мирне розв'язання конфліктів, формування ненасильницького 

миру); 

2) проблеми переважно соціально-економічного характеру (подолання економічної та 

культурної відсталості, вирішення проблеми зубожіння, забезпечення ефективного 

виробництва, розв'язання світової енергетичної, сировинної і продовольчої криз, оптимізація 
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демографічної ситуації, особливо в країнах, що розвиваються; освоєння в мирних цілях 

космосу і Світового океану); 

3) соціально-екологічні проблеми (забруднення навколишнього середовища, 

необхідність раціонального використання природних ресурсів Землі); 

4) проблеми людини (забезпечення її основних прав та свобод, подолання відчуженості 

від природи та політики, держави). 

Цілком очевидним є факт, що вирішення глобальних проблем сучасності полягає у 

міждисциплінарному підході до цієї проблеми. Першим такий шлях запропонував Володимир 

Вернадський, котрий створив вчення про ноосферу — середовище, в якому живе людина. Суть 

цього підходу полягає у поєднанні філософських, політичних, природничих та техніко-

економічних знань до відповідних сфер людської діяльності. Вчений вважав, що людина у 

сучасному світі повинна мислити планетарно; в основі цього нового мислення є теза щодо 

рівності людей. Однак для досягнення такого стану необхідно, щоб всі країни змінили підхід 

до ведення зовнішньої політики, тобто відмовилися від політики конфліктності та 

конфронтації і перейшли до глобального співробітництва на засадах визнання пріоритетності 

загально цивілізаційних цінностей. 

Поняття «глобальні проблеми» походить від французького слова «Global», що означає 

«всезагальний», «той, що охоплює всю земну кулю». Кожна з глобальних проблем породжена 

специфічними причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних 

сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, 

тобто речовим змістом суспільного способу виробництва, а з іншого – специфічною 

суспільною формою, особливістю розвитку відносин власності. Найзагальнішою причиною 

загострення глобальних проблем, що характеризує технологічний спосіб виробництва, є 

демографічний вибух, який до того ж супроводжується нерівномірністю зростання населення 

в різних країнах та регіонах. 

Демографічний вибух спричиняє загострення таких глобальних проблем, як 

продовольча, екологічна, сировинна, енергетична. 

Важливими причинами загострення глобальних проблем, що розглядаються з погляду 

речового змісту, є: 

1. Низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаощаджуючих, екологічно чистих 

технологій. 

2. Швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів. 

3. Варварське ставлення людини до природи. 

За походженням, характером і способом розв’язання глобальні проблеми 

класифікуються на декілька видів: 

• проблеми, що виникають у сфері взаємодії природи і суспільства; 

• проблеми у сфері суспільних взаємовідносин; 

• проблеми розвитку людської цивілізації. 

Необхідність пошуку шляхів розв’язання глобальних проблем людства породжена тими 

реальними загрозами, які виникли перед світовим співтовариством. Їх небезпечний характер 

для подальшого існування людства та пошук шляхів розв’язання наштовхує на два висновки. 

Шляхи розв’язання таких глобальних проблем, як екологічна, паливно-енергетична та 

сировинна пов’язуються зі швидким розвитком і використанням основних видів 

відновлюваної енергії, як сонячна, вітрова, океанічна та гідроенергія річок; структурними 
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змінами у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії: зростання частки вугілля в 

енергобалансі національних економік та зменшення газу і нафти, оскільки запасів останніх на 

планеті менше. А їх цінність для хімічної промисловості набагато більша. Свою роль у 

регулюванні зазначених процесів, у розв’язанні глобальних проблем повинні відіграти ООН. 

МВФ, СОТ, регіональні та галузеві організації, котрі мають великий досвід координації 

міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних зусиль. 

Для розв’язання глобальних проблем людство має в розпорядженні достатні науково-

технічні і матеріальні досягнення, напрацьовано відповідні форми. Серед останніх слід 

назвати міжнародну комісію з навколишнього середовища і розвитку, яка розробляє програми 

покращання якості природного середовища та загального екологічного стану. Ця комісія і ряд 

інших міжнародних організацій визначають критерії екологічної безпеки, розробляють 

короткострокові та довгострокові програми захисту навколишнього середовища. 

Важлива роль в охороні навколишнього середовища належить регіональному 

співробітництву. Так, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась необхідність розвитку 

регіональної стратегії у цій сфері і раціонального використання природних ресурсів 

європейського регіону, який сьогодні є найбільш кризовим в екологічному плані. 
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Анотація. У даній статті розглянуто сучасні теоріі циклічного відтворення 

характерних соціально-поведінкових тенденцій різних поколінь. В якості теоретичної 

основи взяті теорії поколінь В. Штрауса і Н. Хоува. Особлива увага приділяється 

особистим характеристикам і поведінковим характеристикам поколінь так званих 

«міленіалів» та «зетів». 
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Ключові слова: теорія поколінь, тенденціі, циклічність, покоління, «міленіали», 

«зети». 

 

Вступна частина: На сьогоднішній день в світі все більшої актуальності представляє 

питання поколінь. Актуальність цього питання очевидна і полягає в тому, що так чи інакше 

покоління є взаємопов’язаними і взаємозалежними одне від одного. Попередні покоління за 

допомогою своєї діяльності формують покоління сучасності, а ті, в свою чергу, будуть 

формувати покоління майбутнього. Таким чином, для того, щоб зрозуміти механізми передачі 

навичок, знань від одного покоління до іншого, для того, щоб простежити тенденції розвитку 

суспільства і навчити представників різних поколінь краще розуміти і взаємодіяти один з 

одним, необхідно приділити належну увагу вивченню даного феномену. У 1991 році відомий 

економіст і фахівець в області демографії Н.Хоув і історик В.Штраус незалежно один від 

одного створили так звану «теорію поколінь». Автори теорії проаналізували всю історію 

США, приділивши особливу увагу ХХ століттю, і виявили певні періоди, коли більшість 

людей мають схожі цінності. Такі періоди були названі соціальними поколіннями. 

В ході своєї роботи дослідники докладно описували типового представника кожного 

покоління американської нації з часів Великої депресії і до наших днів.  Результатом цієї 

роботи стало виділення декількох типів поколінь, а саме: «будівельники» або «переможці», 

або «мовчазне покоління», «бебі-бумери», покоління Х, молоде покоління Y або «міленіали» 

і покоління Z, що формується. 

Основна частина: «Міленіали» або «покоління Y» - поняття американської культури, 

точніше кажучи, його ввели в широкий обіг два автора - Вільям Штраус і Ніл Хоув. В цілому 

йдеться про покоління, яке народилося у 1980 - 1990-х роках, а якщо слідувати датування 

Штрауса і Хоува, то в період 1982 - 2002 рр. Робота Штрауса і Хоува є дуже жорсткою по 

своєму схематизму, оскільки розглядає зміну поколінь як чотирьохфазовий цикл, що визначає 

американську і, ширше, англо-американську історію. Їх повна класифікація включає 24 

покоління - від «артурианского покоління» епохи закінчення Столітньої війни і до покоління 

Z («покоління Вітчизни») Якщо виходити з цієї схеми, то міленіали є поколінням так званих 

«героїв», народжених в епоху так званого «розпаду». Згідно з обумовленою В.Штраусом і 

Н.Хоувом їхньою архетипічною долею, вони народилися в епоху індивідуалізму, їхнє щасливе 

дитинство, їхня молодість оптимістична, і вони дуже соціально орієнтовані в епоху кризи, і 

саме їм у кінцевому рахунку належить стати тими могутніми політичними старійшинами, 

проти яких почнуть люто виступати під час епохи «пробудження» представники наступного 

покоління – покоління «пророка». Багато джерел пишуть про те, що покоління мілленіалів не 

вважається «поколінням трофеїв». Є такий сюжет, який розробляють маркетологи для 

представників цього покоління: головне - участь, але не обов'язково перемагати (у змаганнях, 

конкурсах). Однак Юлія Сахарова, керівник північно-західного відділення агентства з 

рекрутингу «НeadНunter», абсолютно точно зауважує, що покоління Y дуже неоднорідне, і 

часто маркетологи забувають, що серед них є і амбітні люди, і дорослі підлітки, які не знають 

ціну грошам, і дівчата-домогосподарки. Загалом для міленіалів найголовніше у 

роботі - свобода, «фан», залученість. Робота для них не самоціль, однак вони працьовиті, при 

цьому працю сприймають як гру. 
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Міленіали - цифрове покоління. Міленіалів нерідко називають першим «цифровим 

поколінням», яке не розлучається з гаджетами і не вилазить з Інтернету, вони занурені у 

віртуальну комунікацію в соціальних мережах.  

В цілому серед усіх респондентів старше 14 років частка користувачів персональних 

комп'ютерів у 2000-2016 рр. зросла з 26,5% до 63,0% а частка користувачів Інтернету в 2003-

2016 рр. збільшилася з 36,8% до 65,7% Цілком очікувано, частка користувачів комп'ютерів 

різко зростає від покоління до покоління. З'ясовується, що міленіали не тільки не є лідерами з 

володіння особистими мобільними телефонами, але поступаються за цим показником всім 

іншим поколінням (включаючи найстарше, мобілізаційне). Мають мобільні телефони тільки 

56% міленіалів, тоді як у інших поколінь ця цифра коливається від 67% до 85%. Проте це 

тільки здається дивним, справа в тому, що питання про особисте володіння смартфонами, 

комунікаторами або айфонами задавалося окремо, і тут перевага міленіалів беззаперечна. 

Вони швидше інших переходять до більш складних в технічному відношенні гаджетів - мали 

смартфони в 2016 р. 55% міленіалів, в той час, як у попереднього покоління таких 

представників тільки 38%, чим старше покоління, тим ця доля ближче до нульової.  

У «покоління Y» немає яких-небудь виражених тенденцій у сферах релігії, політики, 

мистецтва та ін; навпаки, яскраво виражена тенденція «бути не таким, як усі» і при цьому 

якомога яскравіше виділятися з натовпу. У результаті, представники попередніх поколінь 

нерідко помилково фокусують увагу на нібито перевагу будь-яких конкретних поглядів серед 

представників «покоління Y» (на те, що «впало на око»). 

Покоління Z - це люди, які народилися приблизно у 2000 - 2020 роках. Представники 

покоління Z активно використовують планшети, VR і 3d-реальність. Найчастіше термін 

«покоління Z» розглядається як синонім терміну «цифрова людина». Покоління Z цікавиться 

наукою і технологіями (наприклад, передбачається, що багато представників покоління будуть 

займатися інженерно-технічними питаннями, біомедициною, робототехнікою), а також 

мистецтвом. Також передбачається, що покоління буде економним. 

Покоління зетів не хоче вчитися по-старому. Їм хочеться інтерактиву, практики, ясно 

поставлених цілей. Система оцінювання повинна бути максимально схожа на Інтернет-реалії: 

лайки, рейтинги, коментарі. І головне - нове покоління буде вчитися тільки в тому випадку, 

якщо це буде весело і займе трохи часу. І, бажано, буде доступно зі смартфона. Більшість знань 

вони отримують з Інтернет-ресурсів. Однак тут виникає проблема. Світобачення «зетів» 

досить поверхневе. За рахунок того, що вони не бачать сенсу в школі чи університеті, вони не 

отримують базових знань і навичок. Все, що вони дізнаються в режимі онлайн, несе виключно 

ситуативний характер. Незважаючи на це, зети відрізняються своєю неймовірною 

багатозадачністю і креативністю. Вони обожнюють знаходити рішення зі складних ситуацій і 

вирішувати найскладніші завдання. 

Основна частина представників цього покоління знаходиться в дитячому віці, а їхня 

система цінностей знаходиться на етапі формування. Проте, якщо наслідувати теорію 

поколінь Н. Хоува і В. Штрауса, то можна припустити, що покоління Z повторить характер і 

особливості поведінки «мовчазного покоління», зрозуміло, з урахуванням особливостей свого 

часу. Існує теорія, згідно якої покоління Z за аналогією з «мовчазним поколінням» замкнеться 

у собі, захищаючись від зовнішнього середовища. Проти цього разу покоління Z знайде 

притулок не в сім'ї та літературі, а у віртуальній реальності. 
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Одне відоме точно - їх треба мотивувати. Все, що вони роблять, повинно 

супроводжуватися реакцією оточення, байдуже – негативною або позитивною. Головне - це 

увага до їхньої особи, вони просто «пожирачі» емоцій. Усі завдання, які ви ставите перед цим 

поколінням, треба формулювати чітко і детально. За кожне виконане завдання необхідно 

відразу давати винагороду. «Зети» не люблять працювати на результат у віддаленому 

майбутньому. Незважаючи на те, що «зети» є індивідуалістами, вони так само обожнюють 

тусовки і коворкінги, як і представники покоління Y, тому їх необхідно залучати до активної 

командної роботи. Також необхідно мотивувати представників покоління Z ідеєю, що їхня 

діяльність корисна для оточуючого їх середовища. 

Висновки. Для покоління Y дуже важлива не лише гармонія у віртуальному 

(цифровому) світі, але також і в світі належної реальності. Щодо покоління Z, говорити про 

характеристики і поведінкові стереотипи цього покоління досить складно, оскільки це 

покоління людей, що з'явилися в період з 2000 по 2020 рік. Проте між представниками цих 

поколінь є багато спільних рис, як-то: орієнтування у світі віртуального, примат особистісної 

мотивації при виконанні тієї чи іншої роботи, здатність працювати в команді – що говорить 

про значний потенціал для їхнього плідного співробітництва. 
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Generation Y and Generation Z:to the definition of priority value models 

Abstract. The article examines current theories of cyclical reproduction of characteristic socio-behavioral 

tendencies of different generations. The theory of generations of V. Strauss and N. Howe is taken as a 

theoretical basis. Particular attention is paid to the personal characteristics and behavioral characteristics of 

generations of the so-called "millennials" and the representatives of the generation Z. 
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generation Z. 
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Поколение Y и поколение Z:к вопросу определения приоритетных ценностных моделей 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные теории циклического воспроизведения 

характерных социально-поведенческих тенденций разных поколений. В качестве теоретической 

основы взяты теории поколений В. Штрауса и Н. Хоува. Особое внимание уделяется личным 

характеристикам и поведенческим характеристикам поколений так называемых «миллениалов» и 

«зетов». 

Ключевые слова: теория поколений, тенденции, цикличность, поколения, «миллениалы», «зеты». 
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6. Філософське осмислення феномену 

віртуальності 
 

УДК 37.013.78:372.4 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПІДЛІТКІВ 
Дерко А.В., ст. гр.5631м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

108travels.angelika@gmail.com 

 

Анотація. У сучасних умовах суспільство частіше стає залежним від  електронних 

ресурсів. Завдяки електронним соціальним мережам утворюються нові форми 

взаємодії та комунікації людей у суспільстві. Актуальність дослідження полягає у 

тому, що соціальні мережі на сьогоднішній день об'єднують мільйони підлітків, які 

спілкуються між собою. Основним завданням даної роботи дослідити вплив 

соціальних мереж на формування особистості підлітків. 

Ключові слова: Інтернет, соціальні мережі, віртуальний світ. 

 

Вступна частина. Однією з основних ознак розвитку сучасного суспільства є стрімкий 

розвиток комп’ютерних інформаційних технологій, який дає можливість сучасній людині 

навчатися, обговорювати проблеми, які турбують, знайомитися та спілкуватися з друзями, а 

також перенестися в будь-яку країну світу, дізнатися про її культуру та традиції, 

використовуючи необмежені можливості всесвітньої мережі Інтернет. Нарівні з позитивними 

сторонами, соціальні мережі мають і негативні наслідки – це інтернет-залежність, економія 

або відсутність часу на живе спілкування. 

Отже, метою дослідження є виявлення негативних та позитивних сторін спілкування в 

соціальних мережах та їх вплив на особистість. 

Основна частина. У сучасному суспільстві все більшого розвитку набуває Інтернет. 

Незважаючи на те, що Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій відстає від 

деяких країн світу, Інтернет і комп'ютери все більше входять у наше повсякденне життя. Але, 

крім того, для більшості Інтернет є також розважальним засобом, джерелом інформації, 

засобом спілкування. Ще один важливий фактор, через який підлітки «липнуть» до екранів 

монітора цілодобово, - соціальні мережі. Під соціальною мережею розуміємо інтерактивний 

багатокористувацький веб-сайт, зміст якого наповнюється самими учасниками мережі.  

Високий рівень занурення у віртуальну реальність характеризується низьким рівнем 

усвідомлення віртуальності, що в свою чергу призводить до притуплення психологічного 

відчуття реальності, відчуження від неї та віртуалізації свідомості. Що призводить до  втрати 

раціональності та цілеспрямованості поведінки, пасивність, дефіцит емоційної енергії в 

реальному житті, надання переваги неживому спілкуванню. 

Мережеве спілкування також несе відбиток на психічний стан людини. Так наприклад, 

анонімність інтернет-спілкування породжує емоційну розкутість, ненормативність і навіть 

певну безвідповідальність учасників спілкування. Мережеве спілкування дозволяє 

mailto:108travels.angelika@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

209 

перевтілюватись у так звану «віртуальну особистість», яка може дуже відрізнятися від 

реального «Я», спричиняючи формування інтернет-залежності.. Можливості Інтернету і 

соціальних мереж поки не досліджені повною мірою, але й наявні дослідження засвідчують їх 

величезний вплив на формування свідомості молоді, мотиви її поведінки, ціннісні орієнтації, 

стиль життя, вибір мети і шляхів її реалізації.  

У процесі використання соціальних мереж для спілкування у віртуальному просторі, що 

становить собою комунікаційний компонент, відбувається вплив на наші комунікативні 

процеси. У процесі спілкування у соціальних мережах створюється особливий простір 

(віртуальна реальність) з характерним для нього видом спілкування, де виникають нові 

правила та закони.  

Задоволення потреби у спілкуванні, розумінні, моральній підтримці – найважливіші 

потреби особистості сучасної молоді. Якщо ми не можемо задовільнити їх в реальному житті, 

то задовольняємо в інтернет-мережі, яка дає можливість «втекти» від проблем, труднощів, що 

виникли на певному етапі соціалізації. Однак слід розуміти, що, не зважаючи на те, що в 

інтернет-мережі інколи можна отримати деякі дані співрозмовника і навіть його фото та 

реальне зображення, вони не дають реалістичного уявлення про нього. Анонімність 

спілкування в інтернет-мережі сприяє самопрезентації, надаючи людині можливість бути тим, 

ким вона захоче, що нерідко призводить до виникнення неадекватної поведінки та 

агресивності.  

За допомогою соціальної мережі підліток задовольняє приховані потреби, які не 

прослідковуються в його реальному житті, а проявляються лише у мріях і фантазіях. Цей 

соціальний ресурс забезпечує їх втілення через можливість анонімних соціальних взаємодій, 

за допомогою яких можна створювати нові образи власного «Я». Крім того, не варто забувати 

і про необмежений доступ до особистої інформації користувачів. 

Перебуваючи у віртуальному світі та вивчаючи ту інформацію, яка розміщена у 

соціальних мережах, кожен із нас формує свою систему цінностей, яка визначає виняткове 

ставлення до певних дій, вчинків, явищ як віртуального, так і реального життя; визначає нашу 

поведінку та майбутню соціальну діяльність, що становить собою ціннісний компонент.  

З одного боку різні соціальні мережі допомагають нам без проблем спілкуватися з 

родичами і друзями, які перебувають від нас на великій відстані. Зі знайомими і друзями, які 

перебувають в одному з нами місті, теж полегшується спілкування завдяки соцмережах. Є 

можливість підтримати один одного у важку хвилину, вчасно привітати з Днем народження. 

Завдяки сторінках в соцмережах ми ненав'язливо стежимо за життям дорогих нам людей, 

радіємо з перемог, співчуваємо їх бід. Іноді ми маємо безцінну можливість дати або отримати 

вчасно цінну пораду з будь-якої галузі нашого життя. Завдяки соцмережах можна показувати 

результати своєї роботи. Це дуже корисно і зручно. Люди, які відвідали ваші заходи можуть 

залишати свої відгуки. А вашому начальству буде важко стверджувати, що ви не проводили 

той чи інший захід. Або доводити вам, що воно було провальним, якщо в пості про нього 

багато похвальних відгуків від учасників. 

До позитивних аспектів за допомогою Інтернет спілкування можемо віднести подолання 

комунікативного дефіциту, розширення кола знайомих. При цьому дружба в соціальних 

мережах часто досить поверхнева. Деякі молоді люди, а особливо підлітки, намагаються бути 

у центрі уваги, а також додати до свого профілю якнайбільше друзів, у тому числі й за рахунок 

незнайомих людей. Такий підхід несе потенційну загрозу особистій безпеці підлітка, який 
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часто занадто відкритий у поширенні персональної інформації. Нерідко неповнолітні 

користувачі створюють по кілька різних профілів (із різними іменами) в одній соціальній 

мережі, що руйнівним чином позначається на їх самоідентифікації. 

Також про негативну складову віртуального світу. Соціальні мережі діють на людину як 

своєрідний наркотик, швидко викликаючи звикання і залежність. Людина починає 

присвячувати віртуального життя занадто багато часу на шкоду домашнім справам, сорту і 

спілкуванню з близькими і домашніми вихованцями. Ще однією дуже негативною рисою 

віртуального світу є відсутність відповідальності за свою поведінку. Чомусь дуже багато 

людей вважають для себе можливим хамство, образу знайомих і незнайомих. Спілкування в 

віртуальному світі відбувається здебільшого у вигляді переписки, під час якої більшість 

перестає стежити за своєю грамотністю 

Варто підкреслити, що сучасна молодь розглядає Інтернет і соціальні мережі як основне 

та перевірене джерело інформації. У соціальних мережах користувачі також можуть 

задовольнити потреби у самовираженні та самореалізації. Таким чином, підлітки 

використовують соціальні мережі для демонстрації особистої позиції щодо обговорюваних 

питань, власних досягнень, розробок або творчості. У цьому випадку для значної частини 

користувачів самовираження стає важливішим мотивом для використання соціальних мереж, 

ніж спілкування або отримання інформації. 

Вплив надмірного використання соціальних мереж як засобу комунікації на реальні 

взаємостосунки користувача може бути досить відчутним: замкнутість, втрата соціальних 

контактів і друзів, роздратування під час живого спілкування, втрата навичок вербального та 

невербального спілкування, невиконання власних обов’язків тощо. Зловживання соціальними 

мережами може призвести не лише до десоціалізації, але і до деструктивних змін у психіці та 

поведінці особистості. 

Проте ще однією позитивною рисою соціальних мереж є можливість створення груп за 

інтересами. Кожен зможе знайти те, що йому до душі. З метою формування безпечної 

діяльності молоді в Інтернет-мережі необхідно впроваджувати заходи, які спрямовані на 

проінформованість молоді щодо ризиків віртуального світу, формування критичного 

мислення та взаємодії фахівців, які займаються формуванням безпечної діяльності молоді в 

Інтернет-мережі. 

Підсумовуючи вищесказане, хочу виокремити позитивні та негативні сторони 

використання соціальних мереж. Позитивними факторами взаємодії сучасних підлітків у 

соціальних мережах є відсутність перешкод для спілкування, отримання корисної, нової 

інформації, проведення дозвілля,ознайомлення з відео й аудіо новинками, допомога в 

навчанні, всебічний розвиток.  

Серед негативних аспектів користування соціальними мережами можна назвати такі: 

залежність від соціальних мереж та Інтернету в цілому, негативний вплив на 

психофункціональний стан користувачів, незахищеність особистої інформації, не завжди 

достовірна інформація, відкритий доступ до негативної інформації, фінансові витрати на 

соціальні мережі. Водночас корисним чи шкідливим буде використання соціальних мереж та 

Інтернету загалом для користувача, безпосередньо залежить від сформованих у нього навичок 

інформаційної культури і грамотності. Саме тому сьогодні варто зосередити особливу увагу 

на навчанні дітей, підлітків і молоді основам безпечної поведінки в соціальних мережах та 

Інтернеті 
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Висновки. Зробимо висновок, що саме сучасні інтернет-технології створюють умови для 

більш раннього включення дітей у процес соціалізації. Також вплив соціальних мереж на 

особистісний розвиток унаслідок дії інтернет-простору не може бути однозначно як 

позитивним чи негативним явищем. Ми повинні пам’ятати, що соціальні мережі є одним із 

вагомих факторів соціалізації, але не єдиним, оскільки постійне перебування в мережі 

Інтернет негативно позначається на процесі соціалізації через скорочення безпосередніх 

соціальних взаємодій з людьми, зміни у спілкуванні з друзями й близькими, розвиток 

депресивного стану. Найчастіше причиною Інтернет-залежності є погані сімейні стосунки, 

відсутність підтримки і порозуміння з боку близьких людей. Саме тому найчастіше Інтернет-

залежними є підлітки, які переживають «перехідний» вік, коли особливо гостро постає 

проблема взаємовідносин батьків і дітей.  

Варто звернути увагу на те, що більшість користувачів інтернет-ресурсів навіть не 

здогадуються, наскільки широкому колу осіб надана ними інформація може стати відомою, не 

усвідомлюють реальну й потенційну небезпеку можливого протиправного використання 

накопиченої протягом тривалого часу персональної інформації. 

 Отже, соціальні мережі мають як позитивні, так і негативні аспекти їхнього 

використання. Саме тому велике значення займає профілактика Інтернет залежності, яка 

пов’язана з виявленням та виправленням негативних інформаційних, педагогічних, 

психологічних факторів, що зумовлюють відхилення в психічному і соціальному розвитку 

дітей та молоді. 
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The influence of social networks on the formation of teenagers 

Annotation. In today's self-interest, the public has been shut down from electronic resources. Thanks to the 

changing electronic form, they create new forms interaction and communication of people in society. The 

relevance of the study was known because today, social networks have many millions of teens communicating 

with each other. The main tasks that work are exploring broad unit-level activities. 
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Влияние социальных сетей на формирование личности подростков 

Аннотация. В современных условиях общество чаще становится зависимым от электронных 

ресурсов. Благодаря электронным социальным сетям образуются новые формы взаимодействия и 

коммуникации людей в обществе. Актуальность исследования заключается в том, что социальные 

сети на сегодняшний день объединяют миллионы подростков, общаются между собой. Основной 

задачей данной работы исследовать влияние социальных сетей на формирование личности 

подростков. 

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, виртуальный мир. 
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ІСТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ВІРТУАЛЬНУ 
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Дідунік І.М. 
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Анотація. В даній роботі розглянуто розвиток приладів та технологій, в період з 1800 

– 2000 рр., що переносять користвувача до віртуальної реальності. 

Ключові слова: віртуальна реальність, стереоскоп, сенсорама, HMD. 

 

Сьогодні у світі є безліч приладів, які переносять користувача до віртуальної реальності 

(Вр). 

Ф. Брукс, один з найкращих знавців проблематики, пов'язаної з комп'ютерною 

віртуальною реальністю, виділяє вісім технологій, які її (віртуальну реальність) реалізують. 

1) занурення користувача у віртуальний світ і в той же час ізоляція від реального світу, 

що досягається за допомогою візуального (слухового і тактильного) дисплея; 

2) графічне зображення постійно мінливих образів; 

3) постійне відстеження просторового положення користувача, його голови та частин 

тіла; 

4) конструювання бази даних і підтримка систем моделювання віртуального світу; 

5) синтез звуку; 

6) показ синтезованих сил і тактильних відчуттів, призначених для впливу на органи 

чуття; 

7) специфікація взаємодії користувача з віртуальним світом в силу застосування 

спеціальних засобів, наприклад рукавичок з кнопками; 

8) заміна взаємодій користувача з реальним світом їх комп'ютерними аналогами. 

В даній роботі досліджувались такі прилади: стереоскоп, моделюючий політ, сенсорама, 

HMD. 

Стереоскоп – оптичний бінокулярний прилад для перегляду «об'ємних» фотографій. 

Принцип роботи приладу заснований на тому, що якщо сфотографувати якусь сцену з двох 

точок, розташованих на деякій відстані одина від одної (приблизну відстань між очима 

людини), а потім розташувати пару знімків, які вийшли (так звану стереопару) так, щоб одне 

око бачило тільки один знімок, а інше око — другий, то людина побачить «об'ємне» 

зображення. 

Уже зараз ми можемо побачити, що в стереоскопі працюює лише одна з технологій 

Брукса, а саме ізоляція й занурення. 

У 1929 році Едвін Лінк винайшов преший моделюючй політ, в цьому важливому 

пристрої для пілотів того часу, поєднався синтез звуку, вплив на органи чуття за рахунок 

коливання кабіни пілота, а кабіна була ідентичною до кабіни справжніх літаків. 

1957 рік зробив свій внесок у розвиток Вр., – Мортон Хейлиг розробив сенсораму – один 

із перших приладів, який використовував технологію мультисенсорного занурення. Який 

mailto:instalallo@gmail.com
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базувався на всіх технологіях, перелікованими Ф. Бруксом, окрім використання  моделювання 

віртуального світу та відслідковування просторового положення користувача. 

Революційним для 1968 року стало створення першого HMD, незважаючи на примітивне 

відображення на дисплеї та дуже велику вагу приладу, розробники змогли відслідковувати 

рухи пристрою, і сьогодні цю технологію широко використовють. 

Завдяки прогресу у галузі комп’ютерних технологій та розвитку ігрової індустрії, 

технологія Вр. не стояла на місці, з’являлись перші віртуальні світи. Тобто прилади до 2000 р. 

вже використовували усі технології,  які визначив Ф. Брукс. Починаючи з 2000 р., дуже 

стрімко розвивалася галузь Вр. 

Отже, дослідивши історію приладів, які переносять людину до Вр., ми побачили, усі 

технології, які визначив Ф. Брукс. Сьогодні, на основі цих технологій, вчені створюють нові 

прилади, які покращують, в собі використання цих технологій. 

Зважаючи на це, можна сказати, що нинішня галузь Вр., використовує всі технології 

Брукса близько 20 років, і наступним кроком має стати повне занурення у Вр. 

Список літератури: 

1. Історія віртуальної реальності  Взято з 

https://medium.com/gwaramedia/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B2%D1%96

%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-7a8b71edddfa 

2. Стереоскоп Взято з 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%BF  

3. Сенсорама Взято з 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 

4. Ф. Брукс Мифический человеко-месяц Взято з https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/8870/Frederick_Brooks.pdf   

 
 

УДК:316.772.5. 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: МОЖЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ 
Домбровська Вікторія Ігорівна, ст. гр. 5263м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

viktoriadombrovska414@gmail.com 

 

Анотація: Досліджено природу поняття «віртуальна реальність». Розглянуто 

можливості, які відкриває дане поняття, та проблеми, які можуть виникнути в 

суспільстві від впровадженням віртуальної реальності в сучасну соціальну дійсність. 

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуалізація, технології. 

 

Вступна частина. Ми живемо в час активного розвитку інформаційних технологій. 

Серед всього різноманіття інноваційних розробок, чільне місце займає технологія віртуальної 

реальності. З процесом глобалізації, інформатизації, та віртуалізації в різних галузях людської 

діяльності: в архітектурі, медицині, у військовій справі, криміналістиці тощо. 

Актуальність даної теми є дуже значною, адже віртуальний світ уже став невід’ємною 

частиною сучасності. Крім того, комп’ютерна віртуальна реальність є феноменом, що 

відповідає рівню розвитку суспільства і нинішній конфігурації культури.  

mailto:viktoriadombrovska414@gmail.com
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Віртуальна реальність надає користувачам безліч можливостей, які неможливо 

здійснити в реальності. Але разом з тим, віртуальна реальність приховує в собі і реальні 

небезпеки. 

Основна частина. В ХХІ ст. кожен з нас неодноразово зустрічались із термін 

«віртуальна реальність», але що ми дійсно знаємо про нього?, які можливості відкриває ця 

технологія для людства?, та які небезпеки вона несе в собі? 

Віртуальна реальність дійсно допомагає переходити на новий рівень різним сферам. 

Напевне у більшості людей дана технологія асоціюється лише з відеоіграми та різними 

розвагами, але насправді її можна використовувати і в навчанні, і в медицині, і навіт у 

військовій сфері. 

Віртуальна реальність (ВР) – це створене комп’ютером тривимірне середовище, з яким 

може взаємодіяти людина. Якщо говорити простою мовою – завданням окулярів віртуальної 

реальності є перехитрити мозок таким чином, щоб він сприймав видиме за реальне за 

допомогою спеціальних технологій. 

Ідеї, що призвели до виникнення феномену віртуальної реальності, зародилися давно. 

Ще далекого 1964 року у книзі Станіслава Лема «Сумма технологии» ціла глава присвячена 

«фантоматиці» – області знань, що вирішує проблему: «як створити дійсність, яка для 

розумних створінь нічим не відрізнялась би від нормальної дійсності, але підпорядковувалась 

би іншим законам?». 

Фантоматика передбачає створення такої ситуації, коли ніяких «висновків» зі створеного 

фіктивного світу в реальній дійсності не існує. За Лемом: «Фантоматизація – це підключення 

людини до машини, яка фальсифікує дійсність та ізолює її від зовнішнього середовища» [2]. 

Сам термін «віртуальна реальність» запропонував 1984 року американський вчений-

програміст, композитор та філософ Джарон Ланьє (Jaron Zepel Lanier); термін закріпився по 

сьогоднішній день. Під цим терміном він розумів «імерсійну та інтерактивну імітацію 

реалістичних і вигаданих середовищ, тобто якийсь ілюзорний світ, в який занурюється і з яким 

взаємодіє людина, причому створюється цей світ імітаційною системою, здатною формувати 

відповідні стимули в сенсорному полі людини і сприймати його відповідні реакції в реальному 

часі»[5]. 

Дійсно ВР дає дуже широкі можливості, наприклад абітурієнти можуть ознайомитися із 

своїми майбутніми університетами та прогулятися їхніми територіями. Будь-хто може 

стрибнути з парашутом або покататися на лижах, а діти навіть можуть опинитися в центрі 

самої казки та взаємодіяти з персонажами. Ті, хто вже мав досвід використання сучасних ВР-

окулярів, можуть підтвердити, що під час віртуальної поїздки на «американських гірках», 

наприклад, відчуття можуть бути дуже схожими на реальні. 

Можливості ВР вже досить широко використовують в медицині: з одного боку, ВР 

допомагає в медичній освіті та тренуваннях, а з іншого – безпосередньо використовується для 

лікування деяких захворювань. За допомогою спеціальних програм, які розробляють разом із 

професійними лікарями, віртуальну реальність вже почали використовувати у лікуванні 

багатьох хвороб. «Є випадки, коли люди змогли подолати свій страх їздити в ліфті – вони 

робили це у віртуальній реальності, і потім самі були вражені, коли усвідомлювали, що без 

проблем можуть використовувати ліфт і в реальному житті», – пояснює експерт із ВР у 

Празі Мікулаш Кршен, компанія якого займається розробкою проектів із використанням 

віртуальної реальності [4]. 
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ВР у військовій сфері віртуальну реальність використовують у військовій сфері ще з 

1950-х років. ВР в освіті, дозволяє учням краще та цікавіше вивчати щось нове, особливо через 

високу інтерактивність, якою володіє ця технологія. На уроках географії можна опинитися в 

будь-якій країні світу за лічені хвилини, біології – вивчати рослини зсередини, астрономії – 

подорожувати космосом. ВР також багато спортивних ігор[3]. 

Існує також один вагомий недолік – це можлива дезорієнтація, так як технологія 

безпосередньо впливає на сприйняття мозком того, що відбувається навколо. Віртуальна 

реальність може активізувати морську хворобу, фобії, властиві людині. 

Не слід переоцінювати всі можливості ВР, адже в найбільш загальному вигляді 

віртуальна реальність являє собою процес і результат взаємодії суб’єктів й об’єктів, 

супроводжуваний створенням ними віртуального простору, специфіку якого визначають дані 

об’єкти та суб’єкти, і, відповідно, існування якого поза комунікації об’єктів неможливо або, 

іншими словами, віртуальне середовище створюється тільки тими об’єктами і суб’єктами, які 

беруть участь в процесі, а не наочними засобами, якими б інноваційними вони не були[1]. Крім 

того, віртуальні програми не можуть повністю замінити дійсну реальність, бо в підсумку вони 

є лише імітацію реальних дій та об’єктів в інформаційному просторі. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане та аналізуючи сучасний стан людства, можна 

стверджувати, що віртуальна реальність є важливим кроком вперед  для розвитку людства, але 

беручи до уваги всі можливості ВР, він не в змозі замінити людину та реальну дісність. 
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Dombrovska Viktoriia 

Virtualization of society: opportunities and consequences 

Annotation: The nature of the concept of «virtual reality» is investigated. The possibilities that this concept 

opens and the problems that can arise in society from the introduction of virtual reality into modern social 

reality are considered. 

Keywords: virtual reality, virtualization, technologies. 
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Виртуализация общества: возможности и последствия 

Аннотация: Исследована природа понятия «виртуальная реальность». Рассмотрены возможности, 

которые открывает данное понятие и проблемы, которые могут возникнуть в обществе с внедрением 

виртуальной реальности в современную социальную действительность. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуализация, технологии. 
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Анотація. З розвитком Інтернету та соціальних мереж у віртуальній реальності 

з’явилися нові «зірки» - блогери. Це люди, які мають сторінки в соціальних мережах  з 

великою аудиторією прихильників та однодумців. Блогери займаються творчістю – 

знімають відео, роблять гарні фотокартки та інше. В наші дні така діяльність, як 

блогерство стала повноцінною професією. В цій роботі ми розберемо плюси і мінуси 

такої професії, як блогер. Та як поява такої професії вплинула на людей.   

Ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, блогер, контент. 

 

Вступна частина. На сьогоднішній день майже всі мають сторінку в соціальних 

мережах. Навіть зовсім малі діти, або навпаки бабусі та дідусі почали освоювати інтернет-

платформи. Спілкування, викладання своїх фотографій, розваги, новини – причин для 

реєстрації в соц. мережах багато. І звісно ж усі знають, що в кожній соціальній мережі є 

популярні люди, яких «фоловлять» сотні тисяч людей. За що, навіщо і як це змінило життя 

людей ми дізнаємося в цій роботі. 

Основна частина. Блогери – це люди, які за допомогою творчості привернули на себе 

увагу та сподобались іншим. Знімання прикольних відео, створення тематичних фотографій, 

ведення кулінарного чи автомобільного блогу та ще багато сфер, за якими людям подобається 

спостерігати та отримувати якусь інформацію.  

На разі, найпопулярніші соціальні мережі це: YouTube, Instagram, TikTok, Telegram та 

Вконтакте (заборонено в Україні). Давайте розберемо трошки детальніше. 

YouTube – це інформаційна платформа з відео-контентом.  Тут людина може подивитися 

майже будь-яке відео на цікавлячу тему. Сюди зазирають люди різного віку, хтось для того, 

щоб дізнатись якусь корисну інформацію, а хтось для розваги. Блогери в цій мережі, це люди, 

які створюють той самий відео-контент, який інші зможуть потім подивитися. Через відео 

можна донести будь-яку інформацію, від пізнавальної та корисної до розважальної та навіть 

зовсім безглуздої.  

Instagram - ще одна дуже популярна мережа, основним контентом якої є фотографії та їх 

текстовий супровід. Звісно там можна також записувати відео, ділитися live-фрагментами зі 

свого життя, але фотографії є основою контенту в цій мережі. Instagram-блогери створюють 

сторінки на різні тематики, наприклад психологія, гумористичний контент, кулінарія, спорт та 

ін., та набирають підписників.  

TikTok – ця соціальна мережа молодша за перші дві, але вже дуже популярна. Тут 

діляться маленькими відео різного характеру з музикальним супроводом. Це розважальна 

мережа, яка не несе ніякої корисної інформацій. 

mailto:staanislaskiii@gmail.com
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Telegram – це мережа для ведення переписки та обміну даними. Але блогери «захопили» 

і цю платформу та почали створювати тут свої канали, щоб ділитися будь-якою інформацією 

про себе (фото, текст, відео, аудіо та ін.) та збирати аудиторію. 

Вконтакте – найстарша мережа, яка потрохи втрачає свою популярність. Тут є дуже 

багато функцій та способів поділитися інформацією, але Інтернет розвивається і через появу 

нових, більш «прокачених» соціальних мереж, Вконтакте відходить на задній план. До того ж 

в Україні він заборонений.  

Отже, ми ознайомилися з найпопулярнішими мережами нашого часу. Кожна з них має 

якусь свою особливість і в кожній є блогери. На сьогоднішній день можно знайти блог на будь-

яку тему, навіть на медичну тематику.  

Є блогери із різною кількістю підписників, від 50 тисяч і до 10 мільйонів. Розумієте, як 

це багато!? Наприклад, населення Києва нараховує менше, ніж 3 мільйони людей. І всі ці 

підписники вбільшості вважають блогера приладовою людиною, прислухаються до нього, 

рівняються та хочуть бути, як він. Це велика відповідальність, особливо вважаючи те, що 

більша частина аудиторії зазвичай діти. Тобто кожна світлина, кожне відео і будь-який інший 

матеріал якось впливає на людей, які стежать за тим, чи іншим блогером. 

На жаль, далеко не усі блогери фільтрують контент, яким діляться. Так, є блогери-

мотиватори, які заохочують навчатися та розвиватися, любити життя та йти до своєї мети, є 

блогери, які залучають до спорту та правильного способу життя, а є й блогери, які роблять не 

дуже гарні речі, «пранкують» людей на вулиці, використовують небезпечні предмети 

(петарди, ножі чи інше) чи лякають когось. Щодо безпеки в соц. мережах ми можемо знати, 

що там є відбір контенту, тобто заборонені теми та матеріали. Але все одно там присутні відео 

із фрагментами морального чи фізичного насилля, булінг, недитячий контент та інше.  

 Усі дії, виконані на велику аудиторію, мають вплив та змінюють життя. Для багатьох 

блогери є прикладом, на який потрібно рівнятись і не всі розрізняють де хороше, а де погано і 

на кого саме потрібно рівнятися.  

За що ж блогери отримують гроші? Адже соціальні мережі не платять за те, що людина 

має багато підписників. Це реклама. Тобто людина, яка має велику аудиторію прихильників є 

ідеальний кандидатом для рекламодавців, щоб прорекламувати свій товар чи послугу. Вони 

домовляються із блогеров і той в своєму блогу представляє товар/послугу та спонукає людей 

купувати його. І як можно зрозуміти, не всі блогери переймаються за наслідки тієї чи іншої 

реклами і того, як вона вплине на людей. Для прикладу, багато блогерів рекламує ставки на 

спорт та сайти типу лотерей чи казино, що є обманом та навіть незаконною діяльністю. Діти 

вірять своєму кумиру та віддають грошу не задумуючись, що призводить до поганих наслідків.  

Блогери мають великий вплив на людей, і хороший він чи не дуже залежить від людини. 

Висновок. Проаналізувавши професію блогер і визначивши його плюси і мінуси ми 

можемо зробити висновки. Новомодна професія не є поганою чи хорошою. Блогером може 

стати кожен, але як і в інших професіях, він може бути гарним чи поганим робітником. Мати 

великий вплив на людей дуже відповідальна роль з якою не кожен може впоратись. Доносити 

до людей теми з гарною метою – це круто. Хто б міг подумати років 15 назад, що кожна 

людина зможе стати популярною та мати якийсь вплив на інших.  

Звісно, сприйняття інформації і її використання залежить від самої людини, яка зайшла 

в Інтернет. Кожен має думати за себе і нести відповідальність за свої вчинки. Але якщо хтось 
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вже вирішив заволодіти увагою інших, то він повинен також нести відповідальність за 

контент, який він створює. 
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Text of annotation: With the development of the Internet and social networks in virtual reality, new "stars" - 

bloggers. These are people who have social media pages with a large audience of supporters and like-minded 

people. Bloggers are engaged in creativity-shoot videos, make beautiful photos and so on. Nowadays, such 
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such a profession as a blogger. And how the emergence of such a profession has affected people. 

Keywords: social networks, Internet, blogger, content. 

 

Королёв Владислав, Патлайчук Оксана Витальевна 

Блогеры и их влияние на людей. 

Аннотация: С развитием Интернета и социальных сетей в виртуальной реальности появились новые 

«звезды» - блогеры. Это люди, которые имеют страницы в социальных сетях с большой аудиторией 

сторонников и единомышленников. Блогеры занимаются творчеством – снимают видео, делают 

красивые фотографии и прочее. В наши дни такая деятельность, как блогерство стало полноценной 

профессией. В этой работе мы разберем плюсы и минусы такой профессии, как блогер. И как появление 

такой профессии повлияло на людей. 
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Анотація: Досліджуються інформаційні особливості сучасного суспільства, особливо 

феномена віртуальної реальності, взаємодії реального та віртуального в сприйнятті 

людини, особливості комунікативної ситуації сучасності. Актуальність дослідження 

обумовлена процесами віртуалізації сучасного культурного простору, які вимагають 

використання адекватних методологічних стратегій. 
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Вступна частина. Поява нового технокультурного феномена - віртуальної реальності - 
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завдяки інноваційним технологіям. Минуло півстоліття з моменту появи терміна «віртуальна 

реальність» в науковому дискурсі, однак постмодерністський дискурс тільки ускладнив 

визначення цього поняття і змусив шукати нові підходи до його розуміння. Феномен 

віртуальної реальності займає особливе місце в сучасному філософсько-гуманітарному 

дискурсі, зокрема, в релігієзнавстві, оскільки механізми взаємозв'язку і взаємодії нової 

реальності з різними сферами соціальної та індивідуального життя вимагають дослідження, 

що призводить до формування нових когнітивних проблем, які необхідно правильно оцінити. 

Основна частина.  Філософія і практика віртуальної реальності накопичили так багато 

різноманітного матеріалу, що багато дослідників вважають за доцільне створити єдину 

теоретичну основу для концепції віртуальної реальності. Є певні теоретичні досягнення в 

цьому питанні з точки зору соціальних трансформацій: ідеї французьких мислителів Ж. 

Бодріяра, Ж. Дельоза, П. Віріліо в рамках постмодерністської парадигми. Російські та 

українські дослідники (В. Ємелін, Д. Іванов, І. Девтера, А. Одаренко, Б. Сівірінов, Е. 

Смерічевскій, А. Сотникова, А. Карина, Д. Свириденко) розглядають соціальні та соціально-

філософські аспекти віртуалізація суспільства в основному на концепціях Ж. Дельоза і Ж. 

Бодріяра. Віртуальна реальність є предметом антропологічних і соціальних досліджень, а 

також розглядається як текстовий простір інтернету і втілення стилю, і принципів 

постмодернізму. 

В даний час існує декілька різних інтерпретацій концепції віртуальної реальності. В.М. 

Розін посилює «питання створення загальної теорії (концепції) віртуальної реальності, яка 

узагальнювала в собі не тільки ідею семіотичної інженерії віртуальної реальності, 

психологічної віртуальної реальності, а й усіх інших символічних віртуальних реальностей» 

[6: 194]. Серед різноманітних інтерпретацій актуальні слова С. Хоружого: «Очевидно, що ідеї 

віртуалістов тісно переплітаються з сучасними культурними та антропологічними процесами, 

що відображають зростаючу тенденцію людей сприймати реальність як ногомерну, сценарну, 

варіантну, де все більш помітне місце належить моделюванню і динамічному елементу. Без 

сумніву, ці особливості реальності дуже близькі до картини віртуальної реальності, якщо не 

належать їй безпосередньо» [9, с. 67]. 

У сучасній філософії феномен віртуальної реальності вивчається в широкому діапазоні, 

але більшість концепцій відноситься до оцінки впливу віртуальної реальності на природу 

людини. Існує три антропологічних парадигми феномена віртуальної реальності, які можуть 

служити критерієм систематизації понять - прогресивний, негативістський і нейтральний. 

Все частіше можна почути про загрозу деградації людини під впливом сучасних 

комп'ютерних систем, про людину, яка втратила фундаментальні основи свого буття, У зв'язку 

з цим аналіз концепцій стає актуальним, постулюючи деградацію людини під впливом 

віртуальної реальності, інформаційні технології роблять все більший вплив на людей. Закони 

сприйняття змінюються, оскільки кошти миттєвої електронної інформації занурюють людину 

в процес сприйняття як в цілому, так і відразу. 

Відбувається формування візуального типу мислення, в якому відбувається єдність 

логіко-словесного і наочно-образного, інтуїтивного сприйняття світу. Розвиток 

інформаційних технологій розширює можливості візуалізації та використання зображень як 

засобу зв'язку, що характеризується максимальною пропускною здатністю, високою 

інформаційною ємністю. Концепція, якої дотримуються розробники комп'ютерних програм і 
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технічної підтримки, полягає в інтерпретації віртуальних реальностей як складних технічних 

систем, тобто їх називають фізичної або технічної реальністю. 

Варіантом такого підходу є погляди М.Б. Ігнатьєва, які припускають, що навіть 

звичайний світ слід розглядати як модель «гіпотетичного супер-механізму». «Цю точку зору, 

- пише М. Ігнатьєв, - можна назвати компьютерізмом, на відміну від физикализма» [1, с. 7]. 

Окремі експерти оцінюють компьюторние умовні дійсності так само як вираз ґрунтовних 

онтологічних законів. Зараз М.Ю. Опеньків пише: «Ми твердо переконані, що саме віртуальна 

реальність сама по собі не є темою інформатики. Комп'ютерна реалізація віртуальної 

реальності - це тільки новий випадок більш глибокого явища» [5, с. 16]. Він зазначає, що 

основним концептуальним протиставленням європейської філософії було протиставлення 

«сутності - явища», де сутність розумілася як існуюча з самого початку, як причина явища, 

вона існує постійно, а явище виступало як продукт по суті і не мав самостійного статусу 

існування. Це протиставлення свідомості безпосередньо пов'язане з іншими, а саме: 

«потенційне - реальне» і «можливо - реальне». Можливість переглянути те, що «насправді 

існує», з'являється з введенням категорії віртуальності, яка визначена автором як така, «яка 

існує всередині деякої динамічної ситуації актуальності». 

Філософи пропонують розглядати віртуальні реальності як середовище з двох підсистем 

- фізичної і нефізичної. «Серед параметрів, що визначають властивості і характеристики 

об'єктів і систем у віртуальній реальності, деякі параметри носять абстрактний (віртуальний) 

характер, інші - фізичні (реальні)» [7, с. 8]. Найбільш поширений підхід можна назвати 

системно-міждисциплінарним. Наприклад, В.Б. Тарасов зазначає наступне: «Розвиток 

сучасних систем віртуальної реальності вимагає інтеграції парадигм, підходів, методів та 

інструментів, які використовуються в інформатиці, штучного інтелекту, робототехніки, 

синергетики, психології та ергономіки. Це включає в себе застосування системного 

(функціонально-структурного) підходу до компіляції інтелектуального інтерфейсу людини з 

віртуальним простором, а також широке використання психологічних і психофізичні моделі, 

звернення до некласичної (псевдофізіческой) логіці і якісної (наївною) фізики »[8, с. 24]. 

Майкл Хейм звертає увагу на комп'ютерну віртуальну реальність так само як здійснення 

філософській думці множинності світів: «Починаючи з Емануеля Канта, філософія поступово 

еволюціонувала від ідеї унікальної реальності єдиного, незмінного світу до ідеї Безліч світів. 

... Тепер, коли наука відкрита для множинності і невизначеності, багато філософів визнають 

множинність. Тому майбутні технології віртуальної реальності можуть привести до змін в цій 

загальній ментальної орієнтації (для якої, згідно характеристикам, реальність перестала бути 

центральною концепцією) і пролити нове світло на класичну мета Ізіко. 

Подальше століття має можливість знову поринути в античну область метафізики, 

отриману за допомогою інструментів віртуальної реальності, свого роду метафізичної 

машини» [10, с. 27]. Згідно з погляду М. Хейм, розуміння віртуальної реальності закликає 

найменшою «метафізичної стабільності», переконаності в об'єктивності реалістичного світла. 

Умовна дійсність цікава тільки так само як додавання для дійсної «Світ може бути 

віртуальним тільки до тих пір, поки він може контрастувати з реальним. Віртуальні світи 

можуть потім створити ауру уявної реальності, множинність, яка буде швидше грайливою, ніж 

божевільною. В іншому випадку віртуальний світ не повинен бути цілком реальним, він 

перестане будити уяву. Щось не зовсім реальне стимулює силу нашої уяви і сприйняття» [10, 

с. 27]. Таким чином, справжня проблема віртуальної реальності, відповідно до її 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

221 

характеристики, полягає в тому, що вона кається, коли довіра робить віртуальні світи такими, 

що вони нічим не відрізняються від реальних, де «віртуальна реальність стає м'якою і земної, 

де призначений для користувача досвід пасивний, як наркотичні галюцинації.  

Людська необхідність в додатковому ірреальному експерименті визначає ймовірний 

кордон в дорозі безмежного поліпшення умовної реальності. Хейм вказує на три структури 

реальності, відтворення яких може запобігти деградації віртуального світу: смертність, 

народжуваність, тимчасовість і занепокоєння. 

Перший «якір реальності» - неминучість смерті - «позначає людське існування як 

кінцеве. Через обмежене життя, ми ділимо наше життя на періоди, подібні до того, як ми 

записуємо порядок роботи». 

Інша структура реальності - це тимчасовість, певний перехід подій з минулого в 

майбутнє, в нашій пам'яті або історії. Завдяки тимчасовості, наші дії унікальні і безмотивні. 

Необмеженість часу відрізняє реальність від фантазій і галюцинацій. 

Нарешті, занепокоєння - «завдяки тимчасовому існування форм біологічного життя наш 

реальний світ пронизаний відчуттям тендітність та незахищеність, часто обманюючи наші 

очікування». Крихкість нашого існування і небезпечність світу роблять нас серйозними. 

«Відмова від цих обмежень може позбавити віртуальність будь-якого ступеня реальності. Але 

просто відтворити їх, як це іноді робить література, означає подолати реальний світ порожнім 

дзеркалом, простим відображенням, до якого ми прив'язані. ... Справжнє кіберпростір має 

робити більше - пробуджувати уяву, а не повторювати світ ...  

Кіберпростір може містити багато світів, але альтернатива іншому світу зосереджена на 

його здатності пробуджувати в нас інші думки і почуття» [10, с. 27]. Інший підхід до 

визначення онтологічного статусу віртуальної реальності пропонує М. Носов. «Поняття 

віртуальної реальності, - зазначає він, - в загальному вигляді адаптується до всіх типів 

реальності: фізичної, технічної, психологічної та т. д.. Оскільки в широкому контексті, а саме, 

як філософська категорія, категорія віртуальності пропонує єдину онтологічну парадигму не 

тільки для природничих і технічних дисциплін, а й для гуманітарних наук» [2, с. 18]. 

Віртуальна реальність, віртуальна - були основними поняттями віртуалістики, які М. Носов 

розробив як особливий світоглядний, науковий, методологічний і практичний підхід.  

В основі віртуалістов, що стоять за Носовим, лежить ідея полонітічності, припущення 

про існування «неідентичних один одному, тобто онтологічно незалежних реальностей» [3, 

с. 105]. Після схоластики Носов пояснює віртуальне як актуальне, але не істотне. Категорія 

віртуальності протиставлена, згідно Носову, постійності: «Віртуальність і константа 

утворюють категоричну опозицію, тобто віртуальність і константа є філософськими 

категоріями, визначеними щодо один  до одного, такими як така категоріальна опозиція як 

форма-зміст. Як категоріальна на противагу цьому віртуальна константа не має конкретної 

морфологічної (субстанціональної) системи - зв'язок між віртуальною і постійної 

реальностями носить умовний характер: віртуальна реальність може породити віртуальну 

реальність наступного рівня, яка по відношенню до неї є постійною реальністю, тоді як  

Постійна реальність першого рівня може бути згорнута, перетворюючись в віртуальний 

об'єкт нової постійної реальності. За кількістю створених віртуальних реальностей, 

врахуванню постійних реальностей в віртуальні об'єкти і їх подальшого розміщення на форумі 

онтологічних обмежень» [3, с. 152]. Носов прийшов до ідей віртуалістіческіх досліджень в 
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психології, тому він розглядає віртуальну реальність насамперед як психологічну реальність, 

як самооцінку, внутрішній щит, ментальну дошку, яка повинна включати психічні події.  

Носов вивчає умовну дійсність образної творчості, віртуальну реальність дитини, 

алкоголіка, злочинця, льотчика. Носов розглядає комп'ютерні віртуальні реальності тільки як 

можливі прояви і додатки цього підходу: «Віртуальні комп'ютерні технології цілком можуть 

стати засобом задоволення суспільного інтересу до« повсякденним явищам людської психіки 

», але для цього нам потрібні психологічні моделі (теорії) це дозволило б задіяти ту ментальну 

реальність , в якій відбуваються не повсякденні ментальні події. Є всі підстави називати цю 

реальність віртуальною реальністю. Для цього необхідно розвивати психологію віртуальних 

реальностей: віртуальну психологію; «Щоб кіберкультура стала культурним феноменом на 

основі віртуальної психології, як і раніше необхідно розвиток і поширення віртуальної 

філософії, тобто особливого, віртуального способу розуміння і пояснення світу» [4, с. 105]. 

У прогресивних вчених існує позиція, що ж доводить важливість або в тому числі і більш 

нагальної потреби вивчення феномена віртуальної реальності в контексті трансформацій 

сучасного інформаційного суспільства. Так, наприклад, відомий український дослідник 

феномена інформаційного суспільства Ю. Любив пише: «...сучасні тенденції розвитку 

суспільства показують, що одне з найбільш наївних напрямків досліджень в області 

інформації та інформаційно-синергетичного суспільства полягає в тому, що воно поєднується 

з аналізом віртуальних вимірювань соціальних процесів ».  

Я пропоную наступне визначення поняття віртуальної реальності: віртуальна реальність 

є таким специфічним типом символічних реальностей, яка створюється на основі 

комп'ютерних та некомп'ютерних технологій, а також реалізує принципи зворотного зв'язку, 

які дозволяють людині діяти досить ефективно в світі віртуальної реальності. Таким чином, 

можна відзначити різноманітність в розумінні основи віртуальної реальності і характеру її 

взаємодії з першою, суттєвою реальністю. У той час як деякі дослідники бачать у віртуальній 

реальності прояв більш глибоких онтологічних законів, інші вважають, що вона є 

антропологічної основою.  

Висновки:  Феномен віртуальної реальності називають «постмодерністською 

дитиною», але поняття «віртуальний» у філософському дискурсі сходить до античності. 

Сучасні дослідження в основному спрямовані на розуміння онтології віртуальної реальності і 

порівняння двох реальностей, матеріальної і віртуальної. Проблеми, пов'язані з віртуальною 

реальністю стали надзвичайно актуальними в сучасному суспільстві. Процеси інформатизації 

та віртуалізації просякнуті всіма сферами людського життя, починаючи з науки, культури, 

техніки і тепер знаходять своє продовження в релігійній сфері. Незворотність процесів 

віртуалізації спонукає до подальших детальним дослідженням в цій області, щоб 

використовувати потенціал віртуальної реальності на благо людства. 
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Motorkin M.Y., Patlaichuk O.V. 

VIRTUAL REALITY AS THE FUTURE OF OUR HUMANITY 

Annotation: The information peculiarities of modern society, especially the phenomenon of virtual reality, the 

interaction of the real and the virtual in human perception, the peculiarities of the communicative situation of 

the present, are investigated. The relevance of the study is due to the processes of virtualization of the modern 

cultural space, which require the use of adequate methodological strategies. 

Keywords: information society, media cultures, real and virtual, virtual reality, culture of real virtuality, 

communication media. 
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Виртуальная реальность как будущие нашего человечества 

Аннотация: Исследуются информационные особенности современного общества, особенно 

феномена виртуальной реальности, взаимодействия реального и виртуального в восприятии человека, 

особенности коммуникативной ситуации современности. Актуальность исследования обусловлена 

процессами виртуализации современного культурного пространства, которые требуют 

использования адекватных методологических стратегий. 

Ключевые слова: информационное общество, медиакультуры, реальная и виртуальная, виртуальная 

реальность, культура реальной виртуальности, средства общения. 
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Анотація. У роботі описана сутність VR ігор, з описом їх впливу на людину. 

Представлені різні типи людей та як VR впливає на них, що змінюється а що 

залишається незмінним у свідомості людини за типам характеру та соціального 

становища у суспільстві. Зроблені висновки про цей вплив. 

Ключові слова: шутер; віртуальна реальність; комп’ютерна залежність. 

 

Актуальність: В наш час стрімко набирає оберти такий феномен як VR та AR індустрія. 

Віртуальна та доповнена реальність існують як дві схожі концепції. Кожного дня багато людей 

користуються ними, задовольняючи ті чи інші потреби, Через те що з кожним роком доступ 
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до цих технологій стає все простішим для звичайної людини постає питання: як саме ці явища 

впливають на певних людей та які наслідки несуть їх використання у в широких масах. 

Основна частина. Віртуальна реальність (англ. Virtual reality, VR, віртуальна 

реальність) - створений технічними засобами світ, який передається людині через його 

відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. 

Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез 

властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться в реальному часі. 

На початку двадцятого століття була вперше згадана творах фантасті, але захопила ї тих 

людей які займалися реальним вивчення реальних проблем та явищ у реальному світі. Вчені 

швидко збагнули що існуй таке явище насправді то воно дуже сильно змінило б існуючий стан 

речей, а деякі з них навіть почали сумніватися у реальності нашого світу бо якщо загально 

уявити що існуючий світ є лише симуляцією то це не виглядає неможливим. 

На при кінці восьмидесятих років VR з початком глобального поширення комп’ютерів 

серед громадського населення отримав нове життя у різних фільмах та у піснях різних 

музикантів. 

На початку двадцять першого століття стало зовсім зрозуміло що VR не такай неможлива 

та далека технологія як вважалося ще 10 років тому. У двохтисячних роках комп’ютер мав 

місце у 60% домів серед громадського населення  і мережа internet не була виключенням. Саме 

у цей час почався розквіт комп’ютерних ігор. Примітивні, вони надавали малий вибір 

можливостей, а графічний інтерфейс не давав змоги порівнювати той світ за екраном з 

реальним. Але перші віртуальні світи використовували інший спосіб втримання користувача 

у своїх межах. 

Розробники дуже ретельно проробляли архітектуру світу та його опис що сприяло тому 

що гравець поринав у світ який за описом його властивостей був дуже схожий на світ у якому 

він насправді знаходився. Інші розробники навпаки надавали невеликий об’єм інформації 

акцентуючи увагу на певних аспектах ігрового процесу.  

У цей час багато людей почали грати та з головою поглиблюватися в ігри. Для більшості 

вони були розвагою, тим самим безпечним видом розваг який не був якось заборонений чи 

обмежений. Але не всі вважили так, наприклад армія США вирішила використовувати шутери 

(ігри де основний вид дій це відстріл комп’ютерних ворогів ) для навчання справжніх солдатів. 

Принцип був доволі простим після війни у В’єтнамі був проведений аналіз і стало відомо 

що більшість солдатів не могла повноцінно вести бойові дій через один страх: бійці яких 

доставляли на поле бою не могли знайти в собі сили для пострілу в людину. Таким чином вони 

просто марнували патрони стріляючи в напрямку ворога але не точно в нього. Цю проблему 

було вирішено виправити за допомогою ігор. Через те що при вбивстві не існуючого ворога 

людину зазвичай не мучає  совість ігри стали добрим полігоном. Психологи помітили що якщо 

створити в грі певний образ та змусити людину виконувати певні дій відносно нього, згодом 

мозок людини буде сприймати ці дій як звичайні та не буде створювати психічних перешкод 

для їх виконання. 

Але саме в цей час зросла кількість вбивств серед молоді. Опираючись на минулі досліди 

власті почали звалювати усю провину на ігри, але психологи підмічали повністю зворотній 

ефект. Навпаки люди які мали змогу випустити негативні емоцій у віртуальному світі в 

реальному були набагато стриманішими ніж люди які не скидали накопичений негатив. 
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Зі збільшенням оброблювальних можливостей комп’ютерів та зі зменшенням їх вартості 

віртуальні світи на екрані монітору було все складніше відрізнити від реального світу, а 

насиченість віртуальних світів давала вибір з широкого спектру занять для гравці. Було лише 

питанням часу коли хтось спробує перенести гравця в цей світ. 

Першим шоломом віртуальної реальності який досяг широкого комерційного успіху 

прийнято вважати OCULUS RIFT. Коли він надійшов у продаж ще не існувало спеціально 

розроблених ігор які б повністю підтримували VR. Але з часом ринок почав заповнюватися 

проектами які були здатні повністю реалізувати потенціал цього шолому. 

Отже сьогодення на ринку існує безліч віртуальних розваг, від простих тирів до над 

сучасних блокбастерів. Шоломи віртуальної реальності значно дешевшали і не є вилкою 

рідкістю. Комп’ютерні магазини продають вже скомплектовані для роботи за VR системи, а 

для тих хто не хоче витрачати гроші з’явилися клубі віртуальної реальності. Тож як впливає 

VR на сучасного користувача. 

Якщо говорити про технологію в цілому то вона несе в собі необмежний потенціал для 

навчання, спілкування роботи та розваг. Існує безліч навчальних програм які допомагають 

студентам мед університетів, працівникам різних фірм та організацій навчатися та 

підвищувати свій кваліфікаційний рівень. 

Якщо казати про роботу, то проектування навчальних програм потребує безпосереднього 

знаходження у VR системі. А у деяких країнах люди з обмеженими можливостями можуть 

керувати різними механізмами завдяки цій системі. 

Окремим гуртком стоять розваги, які з технологією VR можуть викликати викид 

адреналіну не гірше ніж стрибки з парашутом, але що ж самими користувачами? 

У загальному плані нічого не змінилося, все ті ж військові використовують VR 

технологію для навчання солдатів, які після того як проїдуть курс тренувань зможуть бути 

більш ефективними.  

Звичайні користувачі так само як двадцять років тому можуть грати в різноманітні ігри 

та в залежності від стану у суспільстві, сім’ї потрапляти під певний вплив відео ігор. 

Наприклад звичайний користувач який грає в ігри 2 – 3 години в неділю, отримає задоволення 

та покращення стану свого психічного здоров’я через те що потрапивши до віртуальних світів 

зможе відпочити, чи навпаки отримати бажане навантаження граючи в ігри які потребують 

активних рухів всього тіла. Люди з обмеженими можливостями зможуть відчути себе 

повноцінною людиною. 

Але як і раніше надмірне знаходження у грі може викликати ряд негативних наслідків, 

які призведуть до того що людина може втратити інтерес до реального світу, чи ще що гірше 

залишитися інвалідом на все життя. 

Справа в тому що ігри як кажуть психологи що з повним зануренням що з частковим 

допомагають уникнути певного ряду проблем але вони не здатні їх вирішити якщо ті вже 

з’явилися. Через це людство зайшло на нове коло старих проблем. Люди яким потрібно у 

реальному світі зробити певні дій які допоможуть їх становленню, ховаються і якщо раніше 

реальний світ хоч якось нагадував про своє існування під час гри – то тепер його майже не 

помітно. Це призводить до того чо процент людей маючих певні проблеми які б вони мали 

змогу вирішити як би грали у звичайному форматі та постійно знаходилися на межі між 

реальним та віртуальним, тепер повністю ігнорують реальний світ та без сторонньої допомоги 

ну зможуть повернутися. Це ще гірше впливає на людей з хронічними розладами психіки які 
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при звичних обставинах не здатні дати собі пояснення про те що відбувається навколо а тепер 

й зовсім втрачають дах. 

Також повернулися старі проблеми які переслідували ігроманів на початку століття, 

через те що технологічний прогрес ще не досяг певного рівня, для надання безпечних умов у 

VR середі, сучасні користувачі надягаючи шоломи опиняються у той самій ситуацій в якій 

знаходилися коли сідали за старі монітори які дуже сильно навантажували органи зору. 

Висновки: З точки зору перспективних сподівань VR технологія має набагато більший 

потенціал, але до його розкриття у повному обсязі пройде ще деякий час. Негативні наслідки 

можна описати наступним чином: усе тіж проблеми як і зі звичайним коректуванням 

комп’ютером але трохи пришвидшені у плані появи негативних наслідків.    
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7. Педагогіка вищої школи 
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СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОНЛАЙН ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ. МЕНТОР - ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО 
Алхафаджі В.Ю., ст., гр. 6141м, 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
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Анотація. Чому навчання в режимі онлайн набуває популярності? Які недоліки й 

переваги містить в собі онлайн-освіта? Чи можна вважати такий формат 

доступним для Українського населення? Які є способи поліпшення доступності 

світових ресурсів для населення України? Ментор – нова професія ХХІ століття. 

Ключові слова: онлайн навчання; дистанційна освіта; доступність, іноземні мови;  

перспективи розвитку; ментор; наставник. 

 

Вступна частина. Світ переживає на початку ХХІ століття глобальні зміни, 

невід’ємною частиною яких стали комп’ютеризація та цифровілізація усіх сфер життя 

людини. Не оминули вони й систему викладання, навчання й процес отримання нових знань, 

вивчення нових мов і т.д.. Чи можна стверджувати, що онлайн освіта є вдосконаленою версією 

старих методів викладання, а головне чи доречно вважати її більш ефективною та доступною? 

Основна частина. Якщо характеризувати поняття «навчання» згідно твердження 

американського професора психології Роберта Стернберга, а саме «Навчання – це будь-яка 

порівняно безперервна зміна поведінки, думок, почуттів, яка виникає внаслідок здобуття 

нового досвіду», то здобуття нового досвіду в реальному житті та онлайн однаково рівноцінно 

можуть і дійсно безперервно змінюють наш спосіб сприйняття світу, духовний настрій й як 

наслідок лінію поведінки особи. 

Тому можна впевнено сказати, що знання, незалежно від способу їх отримання (онлайн 

чи офлайн) мають однаково сильний вплив на людину. Це підтверджує й той факт, що 

найбільш популярними методами навчання у цьому столітті, згідно думки багатьох фахівців, 

стали онлайн та інтернет навчання, що є формами дистанційної освіти. Для того, щоб 

систематизувати терміни й визначення віртуальних освітніх систем використаємо монографію 

за редакцією Смульсона. «…У дистанційній освіті викладання відбувається в іншому місці, 

ніж навчання, і тому вимагає організації зв'язку через технології та спеціальні інституційні 

установи. Інтернет-навчання є однією з форм дистанційної освіти, де технології виступають 

посередником, процеси навчання і викладання відбуваються повністю з використанням 

Інтернету, і студенти та викладачі знаходяться у різних просторових та часових вимірах. Воно 

не включає традиційні для дистанційної освіти методи. Комбіноване навчання … поєднує 

традиційну освіту та інтернет-навчання (там само)» [1, C. 9].  

В Україні вже  широко використовують дистанційне навчання. Передумовою для цього 

стала масова комп’ютеризація населення, що почалася в 1997 році й зробила дистанційне 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

228 

навчання доступним для кожного. На просторах інтернету можна знайти багато джерел, що 

пропонують безкоштовно прослухати будь-які із запропонованих курсів лекцій, виконати до 

них завдання та при успішно виконаному фінальному тесті отримати сертифікат про 

проходження курсу лекцій. Наприклад в рамках освітнього проекту з соціальною місією: 

зробити освіту якісною і доступною, було створено українську інтернет-платформу 

https://courses.ed-era.com, де вміщено онлайн-курси на теми соціального, пізнавального та 

наукового характеру [2].  

Так само й https://prometheus.org.ua/ є громадським проектом масових відкритих онлайн-

курсів, що створюються у співпраці з викладачами кращих вишів України та безкоштовно 

розміщуються на їх власній онлайн-платформі. Можна привести ще багато прикладів інтернет 

ресурсів, які мають «онлайн» формат навчання, але більшість з них вже не на українській, а 

іноземній, зокрема англійській мові, а саме: http://videolectures.net/ - колекція відео лекцій з 

архітектури, мистецтва, астрономії; https://www.udacity.com/ - цей проект заснований на темі 

технологій, інженерії, математики та бізнесу;  https://world-lecture-project.org/ - відео бібліотека 

академічних відео різних вищих навчальних закладів з усього світу [2, C. 54]. Цей перелік 

можна продовжувати безкінечно. Це свідчить про те, що світ потребує такого формату 

навчання, технології йдуть вперед і разом із ним ринок кваліфікованих спеціалістів 

поповнюється не лише спеціалістами зі «стандартною» академічною офлайн освітою, але й 

громадянами, що займаються підняттям своєї кваліфікації в мережі інтернет на багатьох 

онлайн освітніх ресурсах.  

Як і будь-яка система, дистанційне навчання має свої переваги та недоліки. Розглянемо 

для початку позитивні сторони цього виду навчання, що роблять дистанційне навчання таким, 

що швидко набирає  популярність у населення усіх вікових категорій.  

З психологічної точки зору, однією з переваг є те, що вік студента не має значення.  

У багатьох людей сформоване хибне уявлення, що навчання розраховано лише для юних, 

громадян і тому відвідування учбового закладу у віці старше 30 у більшої частини населення 

викликає відчуття психологічного дискомфорту, невідповідності свого віку до ймовірного 

віку, в якому студенти відвідують інститути. При проходженні курсу онлайн людина не 

порівнює себе з іншими студентами, вона концентрує свою увагу лише на необхідних знаннях 

й не переймається щодо свого віку й думки соціуму. 

Неможливо не відмітити чудову можливість при навчанні онлайн бути незалежним від 

місця навчання. Маючи при собі ноутбук та інтернет користувач може навчатися, 

перебуваючи у будь-якій точці світу. Це стане у нагоді й для тих, хто багато подорожує. 

Відтепер бізнес-відрядження та відпустки не мають значення чи впливу на графік, 

відвідуваність  та успішність  навчання.  Ще однією позитивною стороною є економія часу та 

грошей. Студенту не потрібно витрачати час на дорогу до місця навчання й витрачати кошти 

на оренду житла неподалеку свого інституту, що дуже часто може бути розташований в центрі 

міста й відповідно вартість оренди одного квадратного метру збільшується вдвічі. 

Дистанційне навчання надало можливість студентам, що живуть в далеко віддалених 

містечках та селах, на рівні з іншими студентами, чия локація могла би бути більш вигідною 

для відвідування учбових закладів, отримувати освіту не виходячи із дому. Інтернет освіта 

звела до мінімуму (якщо не знищила повністю) просторові обмеження при виборі місця 

навчання. 

https://courses.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/
http://videolectures.net/
https://www.udacity.com/
https://world-lecture-project.org/
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Крім того багато курсів не обмежуються чітким розкладом занять. Тобто курс можна 

відвідувати у зручний для користувача час. В той час як в звичайних університетах необхідно 

бути фізично присутнім в аудиторіях в не для кожного зручний час, лекції на онлайн ресурсах 

доступні 24 години на добу 7 днів на тиждень. Це надає можливість людям, що мають 

постійний або ж навпаки не нормований графік роботи та недолік часу на відвідування 

освітніх закладів. підвищувати свій рівень класифікації, розвиватися в новому для себе 

напрямку, здобувати освіту у новій області діяльності не виходячи із дому.  

При традиційному методі проведення лекцій студент не має часу для додаткових 

пошуків невідомих йому визначень, що може погіршувати загальне сприйняття та засвоєння 

нового матеріалу, а в подальшому погіршитися до втрати мотивації та інтересу до навчання. 

В той час як при проходженні курсу навчання онлайн, студент може неодноразово переглядати 

відео лекції, переривати її для уточнення незрозумілих термінів, що позитивно впливає на 

загальне розуміння й засвоєння матеріалу.  

Звичайно не всі програми є безкоштовними. Цим і викликаний перший недолік онлайн 

навчання. Багато популярних напрямків, таких як ІТ або іноземні мови, передбачають платне 

навчання. Проте конкурс на бюджетні місця в навчальних закладах буває також занадто 

жорстким щоб отримати можливість безкоштовно навчатись, а отже цей недолік мають обидва 

(онлайн та офлайн) види навчання. 

Інший недолік, це можливість шахрайства, тобто не сумлінного дотримування правил 

проходження тестів. Мається на увазі, що при написанні тесту відсутній достатній контроль 

за доброчесністю його виконання учнем, а саме неможливо проконтролювати чи використовує 

студент допоміжні заборонені джерела інформації при проходженні тесту, чи отримує він 

допомогу від сторонніх осіб. Система онлайн не може так досконало, як при офлайн 

проведенні контролю знань перевірити чесність виконання завдань. 

Людина це соціальна особа, а отже потребує постійне спілкування та взаємодію з 

соціумом. Можна виділити таку проблему як «брак спілкування». Під час навчання онлайн 

один на один із монітором комп’ютеру може виникнути відчуття самотності, недолік 

комунікації, відсутність соціальної складової. Люди, що мають дистанційні (віддалені) 

професії вже знайомі з таким феноменом. Він небезпечний тим, що меже призвести до 

психологічних проблем, а пізніше до депресії [4]. Щоб уникнути цього необхідно 

врівноважувати шальки терезів свого життя й наповнювати свій день не лише віртуальними 

заняттями, а й живим спілкуванням. 

Не всі притаманні онлайн навчанню особливості можна поділити чітко на дві групи. В 

той час як деякі з них на перший погляд виглядають перешкодою, насправді містять в собі 

потужну перспективу для подальшого розвитку, що призведе до отримання безмежної користі. 

Доступність переважної більшості інтернет ресурсів, інформації обмежуються 

володінням іноземної мови. Компанія W3Techs, що є найбільш надійним та найпотужнішим 

джерелом інформації про використання веб-технологій, оцінила відсоткове співвідношення 10 

мільйонів найпопулярніших веб-сайтів у всесвітній мережі Інтернет, на основі різних мов 

вмісту станом на вересень 2019 року. Дослідження показало, що 54,5 відсотка мають 

англомовні домашні сторінки. Друге й третє місце зайняли російська й німецька мови – 6,7%, 

5,3% відповідно. І лише на 26 місці розмістилася українська мова із показником 0,2 %  [5]. 

Лише за один рік кількість веб-сайтів з англомовними домашніми сторінками виросла на 1,4 

%, ця тенденція продовжує зростати [6]. Отже, як вже було сказано, ресурсів в інтернеті більш 
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як достатньо. Проте якщо людина володіє лише державною мовою, то вибір серед веб-сайтів, 

які вона зможе використовувати в цілях самоосвіти, використовуючи лише рідну мову, значно 

звужується. З однієї сторони ми бачимо перешкоду – не знання іноземних мов. Але вона 

представляє собою сильну мотивацію для розвитку. Ця перешкода стимулює до підкорення 

нових вершин філологічного світу – вивчення іноземних мов.  

Незважаючи на те, що англійська й ряд інших мов включені в шкільну навчальну 

програму,  переконливих результатів, підтвердженнях рівнем володіння іноземними мовами 

населенням України. освітній процес не надає. У рамках проекту «Моніторинг сприйняття 

реформ у суспільстві» на замовлення Національної ради реформ у 2015 році компанією TNS у 

рамках національної програми вивчення та популяризації іноземних мов «Україна Speaking»  

було проведено онлайн дослідження, згідно з результатами якого «…89% опитаних вчили 

англійську мову, але тільки 18% володіють нею на рівні вище середнього» [7]. В той час як 

рівень володіння іноземними мовами в Європі окреслюється наступними показниками: «… 

більше половини жителів країн ЄС знають щонайменше дві мови, а 38% європейців вільно 

володіють англійською. Найкраще, за даними EF English Proficiency Index, серед європейських 

країн англійську знають у Швеції (70,94% населення), Нідерландах (70,58%) та Данії 

(70,05%)» [7]. Порівняно з країнами Європи Україна істотно відстає у готовності населення 

спілкуватися іноземною мовою. 

Отже постає питання, як поліпшити рівень володіння іноземними мовами населення 

України. Здавалося б мотивуючих факторів більше ніж потрібно. Знання іноземних мов 

відкриває людям низку нових можливостей й опитування показало, що респонденти самі їх 

усвідомлюють. На графіку 1 представлені можливості, й кількість респондентів у відсотках, 

які відмітили їх як важливими. 

 

 З графіку видно, що 

приблизно одна третя 

українців вважає, що іноземна 

мова може забезпечити для них 

та їхніх дітей можливість бути 

в контексті світової 

науки/культури/новин. 

Водночас 43% вважають, що 

знання іноземної дозволяє 

отримати більш оплачувану 

роботу в Україні й більше 

половини зазначили важливим можливість вільно спілкування з іншомовними людьми, що 

беззаперечно стане у нагоді при взятті участі у вебінарах, онлайн семінарах, наукових 

дискусіях, онлайн конференціях тощо. До переліку корисних навичок можна буде віднести 

також відвідування англомовних ресурсів, перегляду різноманітних лекцій, пізнавально-

навчальних відео, читання статей.  Володіння іноземними мовами на достатньо високому рівні 

населення України уможливило би обмін незрівнянно більшої кількості студентів із 

іноземними навчальними закладами, що в подальшому позитивно вплинуло б на розвиток 

економіки, рівня освіти, якість спеціалістів тощо. Очевидно, що покращення обізнаності 

українців в області володіння іноземними мовами стане великим кроком вперед не лише для 

Графік 1 – Можливості, які надає знання іноземної мови 
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кожного громадянина окремо. але й усієї країни в цілому. Знання іноземних мов сприяє 

співпраці з країнами усього світу.  Збільшується вірогідність інвестицій, адже іноземним 

колегам буде легше знайти на просторах України українських кваліфікованих спеціалістів на 

робочі місця в свої фірми та підприємства, з якими би вони вільно розмовляли, пояснювали 

задачі та встановлювали цілі на спільній і зрозумілій для всіх учасників процесу мові. 

Постає питання, якими інструментами ми маємо скористатися, аби запустити 

масштабний український проект з вивчення іноземних мов? Звертаючи увагу на невгамовний 

технічний прогрес, беззаперечно це має бути синхронізована онлайн платформа, що мала би 

певну кількість курсів, які відповідали би різноманітним потребам та рівням користувачів. 

Перевага онлайн курсів має бути в тому, що їх можна буде відвідувати по індивідуальному 

графіку, темпі, коригувати під особисті цілі окремих студентів. Оскільки головною метою 

вивчення іноземної мови це вільне спілкування з іншомовними людьми, то навички говоріння 

й розуміння на слух є ключовими і для того, щоб їх відпрацювати необхідна реальна практика. 

Штучний інтелект ще не розвився до того рівня, щоб замінити живих співрозмовників, отже 

така школа має надавати можливість спілкування з носіями іноземних мов або ж 

організовувати розмовні клуби, що будуть проходити під контролем кваліфікованих 

спеціалістів.  

Інтернет вже містить більш ніж достатньо безкоштовних ресурсів для самостійного 

вивчення мов, проте невміння самостійно організовувати навчальний процес стає на заваді до 

досягнення поставлених цілей. Не кожен здатний сам себе організувати і займатися 

самостійно. Тому, незважаючи на ту велику кількість відкритих онлайн ресурсів, статистика 

по володінню іноземними мовами не дає втішних результатів. Вирішення цієї проблеми 

полягає у введені в наш соціум людей професії нового покоління– менторів. Ментор або 

куратор це людина, головною задачею якої є наставництво. Вони передають  свої знання, 

направляють, підказують й мотивують тих, хто навчається протягом всього процесу навчання. 

Людина цієї професії не буде мануально виконувати вправи з англійської мови зі студентом, 

вона буде володіти знаннями в області організації процесу навчання, враховуючи когнітивні 

здібності людини, тим самим буде допомагати студенту планувати свій оптимальний шлях 

розвитку. Перевага перекваліфікації репетиторів іноземних мов на кураторів полягає в 

ефективності використання часу самого куратора. Зустрічей зі студентом буде менше, 

витрачених годин на одного студента для ментора зменшується, але користь від них незмінно 

зростає. Студент мотивований, знає як досягти своєї цілі, має необхідні ресурси й рухається 

по запланованому разом з ментором плану, час від часу зустрічаючись з ним онлайн для 

перевірки та коригування напрямку. 

Ментор підтримує, супроводжує й направляє, хіба це не те, чого бракує кожному, хто 

самотужки намагається не заблукати в цьому різноманітному й перенасиченому інформацією 

онлайн-світі. Можливо такі консультації в подальшому не будуть обмежуватись лише областю 

вивчення іноземних мов, але й розширяться до  обрання напрямку навчання й вирішення куди 

рухатися далі у професіональній діяльності. 

Висновки. Технічних прогрес зробив доступним для кожного те, що ще століття назад 

здавалося недосяжним. Люди можуть ділитися досвідом, знаннями, знаходячись в 

протилежних точках планети. Саморозвиток, навчання й отримання освіти ближче й 

доступніше ніж нам здається. Залишилось здолати останню перешкоду між Україною та 

світом онлайн ресурсами всього світу. Для цього вистачить оволодіти для початку хоча б 
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однією іноземною мовою. Володіння іноземною мовою – це не розкіш, а інструмент, який 

повинна мати кожна сучасна людина. Придбати такий інструмент майже безкоштовно на 

доступних онлайн-навчаючих платформах допоможуть поради наставника-ментора, що буде 

супроводжувати людину протягом усього процесу навчання. Ласкаво просимо у світ нових 

можливостей ХХІ століття! 
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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Украина, Київ 

 
Офіційне найменування людини у нашій країні складається з трьох частин – це ім’я, по 

батькові та прізвище. Кожна з цих складових має своє значення у формуванні характеру та 

долі людини. Ім’я та характер, ім’я та моральний зміст особистості, ім’я та доля людини – чи 

існує між такими поняттями зв’язок? Над цим питанням замислювалися ще наші пращури та 

відповідали на них позитивно. 

Ім’я ототожнюється з людиною, через нього вона усвідомлює сама себе та спілкується з 

навколишнім середовищем. Якщо звучання імені людини може викликати в інших людей 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/adv/46958/
https://union-sp.ru/blog/pluysy-i-minusy-online-obucheniya/
https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/tolko-18-ukraincev-vladeyut-angliyskim-na-urovne-vyshe-srednego-676272.html
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/tolko-18-ukraincev-vladeyut-angliyskim-na-urovne-vyshe-srednego-676272.html
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будь-яке почуття, то це почуття буде автоматично переноситися на власника цього імені. 

Зазвичай, своїм походженням власні імена дітей завдячують естетичним чи політичним 

вподобанням батьків; міфології, релігії та історії; назвам рослин, тварин, річок, озер та гір, 

міст чи країн, а також рисам характеру людини, її зовнішності чи професії. У минулому в 

іменах немовлят могли відображатися бажані людські риси; час та пора року, коли дитина 

народилася; віра в магічну силу імені, спільного із назвою рослини, тварини тощо. Однак на 

даний час батьки немовляти вибирають та дають імена своїм дітям насамперед на підставі 

сімейних традицій, популярності, мовно-культурних особливостей місця народження дитини 

чи походження її батьків, їхніх релігійних переконань. 

Вчені пояснили, що за все своє життя ми пишемо і чуємо ім'я частіше, ніж будь-які інші 

слова. У результаті люди починають діяти "співзвучно" імені, тобто вибирають предмети, 

міста і навіть професії, в назвах яких є такі ж літери, які присутні і в їх імені. 

Так, згідно з даними психологів, люди з ім'ям Філіп часто мріють жити у Філадельфії, а 

Вірджинії хочуть жити в штаті Вірджинія. Приблизно те ж саме спостерігається і в разі вибору 

професії. Вчені помітили, що імена Деніз або Денис частіше зустрічаються серед дантистів. А 

ось Лоуренс і Лаури частіше обирають професію юриста (англійською юрист звучить як 

lawyer). 

Аналізуючи інформацію,  ми з’ясували, що тільки частина відповідає дійсності, тому 

потрібно не зважати на те, що пишуть , а жити своїм самостійним життям. Кожна людина по- 

своєму незвичайна , тож вирішувати , яку долю вона матиме зважаючи на ім’я – це жахливо . 

Тож читаючи інформацію про своє ім’я , можна тільки узагальнити та проаналізувати , а не 

свято вірити і бути такими як сказано.  
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«Музика є універсальною мовою людства» 

Генрі Лонгфелло Уодсворт 

 

Музика… Вона супроводжує нас протягом всього життя. Коли ж саме вона почала 

життя? Музика зародилася ще з первісних часів. Все дуже просто. Спів птахів та тварин, ритми 

роботи первісних людей, їх звукові сигнали, магічні заклинання. Жінки заколисували дітей; 

пастухи трубили, скликаючи худобу; мелодії супроводжували й магічні образи. Археологи 

знайшли чимало виготовлених з кісток тварин свистків та флейт, мушель, що 

використовувалися як труби. А також для відтворення музичних звуків використовували лук, 

барабани з дерева та висушених овочів, роги тварин – все це прототип сучасних струнних та 

духових інструментів. Первісна музика пройшла три етапи: 

• Імітація звуків природи; 

• Створення примітивних, але штучних мелодій з варіаціями одного звуку; 

• Створення штучних мелодій, що ґрунтується на повторенні   2-3-ьох звуків. 

Виділення музики в самостійний вид мистецтва відбувалося в період розкладу 

первісного строю. Саме в цю епоху міфи різних народів фіксують уяву про музику як могутню 

силу, що здатна керувати природою, приборкувати тварин та зцілювати людей. 

 у Стародавній Греції  проводились змагання музикантів, що виконували піснеспіви та 

інструментальні п'єси. Розвиваються різні пісенні і танцювальні жанри, у багатьох із них 

музика, поезія і танець зберігають первісну єдність. Виникають перші системи нотної фіксації 

(клинописна, буквенна), хоча переважаючою формою залишається усна. Виникають перші 

музично-естетичні вчення (наприклад, у Китаї — Конфуція, у 

Греції — Піфагора, Платона, Аристотеля, у Римі — Лукреція).  

В Середньовіччі професійне музичне мистецтво концентрується в храмах та монастирях. 

Відбувається перехід від невменної нотації до лінійної, що була винайдена Гвідо д'Ареццо в X 

столітті, дозволила значно точніше фіксувати висоту тонів. Формуються нові жанри вокальної 

та вокально-інструментальної (хор та орган) музики — органум, мотет, пізніше — меса. 

Поряд з духовною музикою розвивається також світське музикування — початково серед 

придворних музикантів, пізніше — напівпрофесійне мистецтво. Виникають інструментальні 

ансамблі. 

 В епоху Відродження музика поступово вивільняється від суворих канонів, починає 

проявлятись індивідуальне начало. У професійній музиці досягає своєї вершини хорове 

багатоголосся в жанрах меси, мотета, та світських пісень, де використовуються складні 

поліфонічні прийоми. Виникають композиторські школи (нідерландська, римська, 

венеціанська та ін.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%27%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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В епоху Просвітництво остаточно закріплюється загальне панування світської музики. Її 

зміст охоплює широке коло тем і образів, у тому числі філософських, історичних, сучасних, 

громадянських. Поряд з музикуванням в аристократичних салонах розвивається публічне 

музичне життя. Відкриваються постійно діючі музичні установи — оперні театри, 

філармонічні товариства. Вдосконалюються струнні та духові музичні інструменти. 

Розвивається нотний друк. У композиторській творчості цей період представлено такими 

художніми стилями, як класицизм, бароко, рококо. Утворюється новий жанр — опера, 

симфонія, балет, ораторія та кантата. 

В період Віденської класичної школи сформувався склад сучасного симфонічного 

оркестру, жанри симфонії, сонати, тріо, квартету та квінтету. 

Романтизму характерне загострена увага до емоційного світу людини, індивідуалізація 

та драматизація лірики, протиставлення особистості дійсності, ідеалу та реальності, інтерес до 

національної своєрідності, звернення до історичних, легендарних та народно-побутових 

сюжетів, більш вільна трактовка музичних жанрів. Виникає цілий ряд нових музичних 

закладів, зокрема консерваторій у Празі, Варшаві, Будапешті, Відні, пізніше — в Москві та 

Петербурзі. З'являються музичні газети та журнали. З середини XIX століття виникає 

жанр оперети. Народжується естрадна музика, як самостійна галузь музичної діяльності. 

Імперіалізм - це період, який характеризується інтенсивними пошуками нових засобів 

виразності, експериментів та великою кількістю стильових течій.  

 Взаємодія європейських та неєвропейських жанрів призводить до виникнення нових 

музичним напрямків. Найяскравішим таким прикладом є мистецтво джазу, що виникло на 

основі негритянського фольклору в США, а згодом розвивалося і набуло нових форм у 

Європі.  

В першій половині 20 століття поряд з продовженням традицій пізнього романтизму 

виникають нові стильові    напрямки — імпресіонізм, експресіонізм, неокласицизм. 

Велике значення для розвитку музики мала поява та розповсюдження звукозапису та 

кіно. З'являються перші електроінструменти, що відкривають новий погляд на природу й 

можливості звуку. Винайдений у 1877 році, звукозапис стали широко використовувати для 

запису музичних творів на рубежі XIX–XX століть. Світ звукових носіїв інформації 

багатоманітний. До 1980-х років музичні записи випускались переважно на грамофонних 

платівках, що відтворювались за допомогою грамофонів та електропрогравачів, значну 

популярність у 1980-х роках мали також компакт-касети, що відтворювалися на магнітофонах. 

Разом з іншими звуками, музичний матеріал може бути зафіксований на кіноплівках, 

трансльований за допомогою радіомовлення,та телебачення. 

 В 1990-х роках аналогові носії витісняються цифровими, музична продукція 

випускається головним чином на оптичних дисках. З'явилася можливість зберігати звук 

у файлах різних форматів на персональних комп'ютерах та інших цифрових пристроях, 

передавати через мережу Інтернет. Сучасні технології дозволяють не тільки відтворювати 

записаний звуковий сигнал, але й у довільний спосіб обробляти його або 

навіть синтезувати — такі технології знайшли широке використання в музичному мистецтві. 

1950-ті роки ознаменувалися появою рок-н-ролу, 1960-ті — появою рок-музики, а 1970-

ті — європопу, а також цілої низки популярних напрямків електронної музики. 

 В епоху постмодерну музика стає видовищем, продуктом масового споживання та 

індикатором групової ідентифікації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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З середини XX століття об'єктом спеціального інтересу стала можливість музики 

зцілювати людину на фізіологічному чи психічному рівні. Свідчення про цілющі властивості 

музики в літературі численні, і найчастіше приписуються музиці В.А. Моцарта. 

Стверджується, що музика здатна, наприклад, впливати на рецептори шкіри, активізувати 

функції нервової системи, зменшувати больовий поріг, регулювати виділення гормонів, що 

знижує стрес, впливати на серцевий ритм і пульс, підвищувати і знижувати кров'яний тиск, 

знижувати м'язову напругу і покращувати координацію рухів. 

Який би нам урок не давало життя, ми завжди звертаємося за допомогою до музики. Роль 

музики дуже велика в нашому житті. Вона може впливати на наш настрій, заспокоювати нас 

піднімати настрій і так же погіршувати його. Музиа будується особливу субкультуру, змінює 

погляди людей на багато речей, формує стиль одягу, стиль спілкування, стиль всього життя. 

Як виявили психологи, мелодія з ритмом 60 ударів на хвилину, діє на людину як 

медитація, вона цілком здатна відвернути будь-яку людину від будь-якої проблеми, 

сповільнюючи мозкову діяльність.якщо слухати таку музику, активну поліпшується пам’ять, 

працездатність, спокій і впевненість у собі. Музика впливає не тільки на моральний і 

емоційний стан людини, а й на роботу внутрішніх органів, таких як серця і на активність 

артеріального тиску. 

Немає у світі людини,яка байдуже ставилася б до музики, адже в ній втілено все 

прекрасне, свіже, добре і вічне. Вони не можуть жити без музики. Вони слухають музику 

скрізь, навіть у лісі, коли гуляють і прислухаються до співу птахів. 

Отже, музика володіє величезною силою, яка мелодійними звуками торкається струм 

нашої душі. Вона творить дива з людськими почуттями та емоційними. Вона може змусити 

зронити сльози через переживання за діричним героєм пісні, посміхнутися, коли сум оповиває 

душу, або підспівувати та танцювати під ритмічну мелодію. Музику можна пам'ятати на рівні 

нот, на рівні пам'яті мелодії, а можна на рівні імені автора композитора. Ім'я людини, яка 

познайомила з улюбленою мелодією за цінністю значимості може бути не меншим ніж сама 

мелодія як така. Ось така різноманітна музика, ось таку силу вона має. Але чому саме музика 

так впливає на наші емоції? На мою думку причин доволі багато. 

Список літератури: 

1. Мала українська музична енциклопедія / Осип Залевський. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971. 

2. Українська музична енциклопедія: у 4-х т. / голова ред. кол. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006  

3. Khrypko, S. & Iatsenko, G. (2019). Philosophy of a Name: Ukrainian Context. Beytulhikme An International Journal of 

Philosophy, 9 (2), 437-451. 

4. Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%90._%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ІМ’Я ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 
Василькова Олександра 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Хрипко С.А. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Украина, Київ 

 
Щороку освіта зазнає значних реформ, а разом з цим змінюється роль учителя. Якщо 

раніше він був єдиним джерелом інформації, то зараз має організувати навчальний процес так, 

щоб діти самі пізнавали світ. Він, як і раніше, залишається лідером освітнього процесу, але 

стає невидимим організатором. Учитель має зробити все так, щоб учні самі дійшли висновків 

— саме тоді вони запам’ятовують суть. 

Завдання вчителя тепер — не просто передавати знання, а бути тьютором, ментором, 

фасилітатором та помічником, щоб навчити дітей самостійно здобувати інформацію. 

Тьютор — це не викладач чи класний керівник. Це людина, яка скеровує учня та працює 

із його запитом, допомагає йому зрозуміти себе, поставити правильні запитання, уточнити їх, 

вибрати траєкторію руху та не сходити з неї. 

Інша роль учителя — ментор, який, на відміну від класичного педагога, не перевіряє 

знання учнів та не задає домашніх завдань. Ментор — це той, до кого учень приходить сам, 

щоб дослідити якусь тему і перевірити свої гіпотези. Ментор говорить з точки зору практика, 

відділяє істину від ілюзій, конструктивні рішення, які будуть працювати, від тих, які будуть 

неефективними і, таким чином, наблизити учня до результату. 

Інша роль учителя — фасилітатор. У школах нового покоління застосовується дуже 

багато групових способів пізнання і дослідження, а не сидіння "потилиця в потилицю" у класі. 

Це використання колективного інтелекту, вміння зібрати команду, працювати у ній. 

Фасилітатор – це той, хто відповідає за групову динаміку, хто вміє цей процес зробити 

ефективнішим. 

Сучасний український вчитель має сам бути учнем. Він повинен постійно вчитися та 

розвиватися. Бо тільки якщо педагог розвивається, він зможе принести користь й іншим. І це 

стосується не тільки методик, хоча й вони не мало важливі. Це також стосується і самої 

особистості вчителя. Постійне вдосконалення себе може привести до найвищих вершин. У 

найпотужніших країн є розуміння, що від освіти безпосередньо залежить розвиток їхніх 

держав. Наслідки освіти неможливо відчути вже сьогодні, а лише з наступним поколінням. 

Саме тому вчителі мають величезну відповідальність перед суспільством. Бо вони готують 

дітей для тих професій, які сьогодні можуть навіть не існувати. 

Освіта завжди дуже важлива в будь-якому суспільстві, і роль учителя в ній ключова. Так 

було дві тисячі років тому, і так буде й через дві тисячі років. Технічні засоби, звичайно, 

змінюють багато моментів у навчанні, але найголовніше залишається. Учитель продовжує 

бути з учнем один-на-один. Саме він його готує до майбутньої цивілізації. І тому робота 

вчителя закарбовується у віках і продовжує бути актуальною. 

Платон дві тисячі років тому працював дуже добре — він створив Академію, і ми досі 

маємо академії. Якщо прочитати твори Платона, то можна осягнути, що він — наш сучасник. 

Великі вчителі минулого можуть бути добрими порадниками: можна знайти відповіді на 

сучасні питання освіти, якщо прочитати Платона та Арістотеля. 
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Та не варто забувати й про психологічну сторону цієї професії. Вчитель має бути дуже 

глибоким, бо він працює зі своїм світом. Саме цей світ він ретранслює на учнів. Також — 

живим, емоційним, мати контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Бо якщо вчитель надто 

серйозний — діти його не сприйматимуть. Та водночас він має бути авторитетним. Ми 

плутаємо авторитетність та авторитарність. Знаємо вчителів авторитарних. Чи є від них багато 

толку? Так, у більшості випадків, учні мають гарні знання з предметів. Та чи розвивається сама 

особистість дитини? Чи готова вона соціалізуватися у суспільстві? Найчастіше – ні. А нам 

потрібні авторитетні вчителі, які б могли спокійно та переконливо, але за допомогою своєї 

внутрішньої організації, вести за собою. 

Отже, вчитель повинен слідкувати за змінами у світі та змінюватися сам. Адже тільки 

таким чином він може у майбутньому дати суспільству таких людей, які будуть змінювати 

країну у кращу сторону. 
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Японія завжди приваблювала своєю унікальністю, ексклюзивністю, неповторністю в 

усіх нюансах буття: мораль, політика, освіта, наука, культура, тощо. Не рахуватись з 

«консервативним ексклюзивом» даної культури апріорі не можна. 

У даний час  США, Китай та Японія становлять «трійку» важливих економічних центрів. 

Саме з цими країнами прагнуть співпрацювати інші. І якщо всі знають, яким є етикет США, 

то етикет Китаю та Японії для нас є невідомим. Для України вибудовування 

зовнішньополітичних відносин з країнами Азії завжди було викликом. Як яскравий приклад 

цього є відносини з Японією.  

Якщо поглянути на кількість візитів, що були влаштовані обома сторонами, можна 

зробити висновок, що вівся інтенсивний діалог між країнами. Починаючи з 1992 року і до 

сьогодні було проведено 9 взаємних візитів керівників зовнішньополітичних відомств України 

та Японії. Крім того, було створено низку різних механізмів співробітництва між країнами. 

https://osvitoria.media/experience/yakym-maye-buty-suchasnyj-vchytel/
https://www.uifuture.org/publications/news/24366-suchasnyi/pedegog
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Кількість візитів на найвищому рівні до Японії також може бути гарним індикатором 

формальної зацікавленості офіційного Києва розвивати відносини із Токіо. 

Але, на жаль, українсько-японські стосунки й досі є досить «прохолодними».  

Це пояснюється, насамперед, тим, що українці не знають правил етикету «країни, де 

сходить сонце».  

Мета статті. Висвітлення найзагальніших правил етикету Японії. 

Виклад основного матеріалу. Більшість правил японського етикету будуть 

незрозумілими для пересічного українця, адже насамперед, ми різнимося ментальністю, 

звичаями та традиціями.  

Серед японців дуже цінується церемоніал. Навіть якщо правила будуть незручними для 

всіх, вони мають виконуватись. Особливо цей церемоніал проявляється в привітанні та 

прощанні. Існує думка, що японці, вітаючись, кланяються навіть коли розмовляють по 

телефону. Цим вони виражають привітність та дружелюбність, тому мистецтву поклонів 

вчаться змалечку. Існує багато видів поклонів: стоячи, сидячи, сидячи по-японськи, сидячи по-

європейськи, жіночі та чоловічі поклони. Від іноземців не чекають знання всіх тонкощів, 

простий кивок чи ледь помітне схиляння буде прийнято з великою вдячністю. Якщо ж з вами 

прощаються, знайте, що в Японії діловий партнер розцінюється як божество. Коли він іде, його 

проводжають до дверей цілою делегацією. Іноді біля дверей можна побачити декілька таких 

«делегацій». Це дуже незручно і, звичайно, бентежить партнера, але церемоніал вимагає йти 

на такі дії. 

Японці досить суворо притримуються будь-яких правил, але найсвятішим правилом є 

пунктуальність. Існує думка, що кожен має приходити на ділову зустріч на півгодини або 

навіть на годину раніше. Це справді так. Запізнитись на зустріч з японськими представниками 

може розцінюватися кінцем співробітництва. 

Ніхто не буде з вами співпрацювати, поки не дізнається цілей вашої діяльності. Не можна 

вступати в контакт з японським бізнесменом, не маючи при собі купи документів і матеріалів. 

Потрібно приготувати максимум можливої документації. Тактика «зустрінемося – розповімо 

про себе – дізнаємося, чого вони хочуть» - гарантія провалу будь-якої зустрічі. Адже для 

японців важливо знати наскільки вигідним та чи інша пропозиція буде для них. 

Японець як ніхто інший цінує свій комфорт та комфорт інших. Довгий погляд в очі 

вважається проявом агресії, адже він порушує особистий простір співрозмовника. Проте існує 

й інша думка – якщо людина довго дивиться у сторони, вона щось приховує або навіть 

обманює.  

Як відомо, в Японії подарунку надається дуже велике значення. Для цього розроблено 

цілий етикет, порушення якого для іноземця в принципі допустимо, але небажано, тому що 

японець сприйме це як неввічливість і свідчення того, що культура даного іноземця 

знаходиться на дуже низькому рівні. Отже, подарунок слід приймати обома руками. 

Японці прагнуть побудувати ділові відносини на особистій основі і в ході переговорів, 

коли можна задавати співрозмовнику безліч питань, що не відносяться до суті справи, японці 

намагаються встановити особистий контакт з партнером і тим самим заручитися його згодою 

на подальшу спільну роботу. Цій же меті служить організація розважальної програми для 

партнерів - японці люблять розважати своїх гостей і вміють робити це добре, тому в жодному 

разі не варто ухилятися від пропозиції пройтися по різним цікавим місцям міста перед 

переговорами. 
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Якщо ви вирішили співпрацювати з японцями, необхідно враховувати, що більшість 

діючих на національному ринку середніх і малих фірм ведуть листування лише на рідній мові, 

тому контакти з ними вимагають перекладача. 

Кілька слів можна сказати про одяг на ділових переговорах. Безумовно, тут найбільш 

доречним буде класичний костюм. Звісно він має виглядати дуже охайно та чисто. 

Найпочесніше місце за столом на переговорах або банкеті - найвіддаленіше від дверей. 

Перш ніж сісти, слід зачекати, поки не сяде найпочесніший гість. Якщо він спізнюється, інші 

гості розміщуються, не чекаючи на нього. Але з появою його в залі всі присутні мають встати. 

Навіть почесний гість повинен зачекати запрошення сісти. 

Японське уявлення про ввічливість вимагає підкресленої чемності в усьому. А в 

стосунках з іноземними партнерами японці виявляють надзвичайну ввічливість. Тому не слід 

дивуватися, почувши від японського колеги слова: "Я, недостойний, і моя нікчемна дружина 

запрошуємо Вас, високоповажного і шляхетного, до нас у гості". 

Є сенс показувати, що ви доброзичливі, практичні, щирі, чуйні і товариські — ці риси 

особливо симпатичні японцям, бо нерідко саме їх не вистачає у переговорах. І ще проста 

порада від знавців японського етикету: не розчаровуйте співрозмовника, не обговорюйте 

людські проблеми холодно і байдуже, тому що тим самим ви можете поранити емоційний 

настрій японського партнера. Для кращого розуміння японського менталітету, наскільки це 

можливо, варто глибоко і різнобічно ознайомитись з культурою і традиціями цієї 

неординарної, цікавої і без сумніву, висококультурної нації. 

Вищенаведені судження є нашою спробою  рефлексувати  головні правила спілкування 

з японцями, та спростувати або підтвердити деякі міфи про них.  
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У світі одне, але всім потрібне – так визначала значення людського імені народна 

мудрість. Відомий літературознавець М. М. Бахтін говорив, що ім’я – найдорожче слово для 

людини, ім’я – це позитив, ім’я – особливе слово для людини, ідентифікуючи особистість в 

суспільстві, воно священне. 
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З народження, кожна людина отримує певне ім’я. Зазвичай воно вибирається за згодою 

батьків. Вибір імені для дитини – це досить складне завдання, адже кожне ім’я несе в собі 

певний зміст. Загалом же нині чітких канонів у виборі імені немає. Тим більше, що і в 

Інтернеті, й у друкованих виданнях можна знайти досить багато про значення того чи іншого 

імені. Тож одні батьки зупиняються на класичних варіантах, інші прагнуть до оригінальності, 

треті орієнтуються на астрологію чи нумерологію, бо вважають, що ім’я впливає на долю, 

отже, має стати найпершим оберегом для маляти. В магію імені вірили ще з прадавніх часів. 

Цікаво, що кожен часовий відтінок диктував свої «іменні» тенденції. 

Древні слов’яни намагалися дати ім’я, яке, на думку старійшин роду, могло вберегти 

дитину від хвороби, хижого звіра, принести щастя. Деякі племена навіть давали дитині два 

наймення: одне повідомлялось усім, а друге, яке вважалося справжнім, зберігалося в таємниці. 

Це робили для того, щоб захистити дитину від злих чарів. У давнину люди вважали, що одного 

знання імені достатньо для того, щоб нашкодити кому-небудь. Іноді вони навіть писали на 

своїх п’ятах імена своїх ворогів, щоб під час ходіння робити зло власникам цих імен. 

Ім’я людини – це деяка матриця особистості, яка припускає певний зв'язок з 

навколишнім середовищем. Не можна бути достеменно впевненим, що цей зв'язок проявиться 

в житті людини повною мірою – дуже багато залежить від виховання людини, її особистої 

праці над собою; але все ж таки енергія, що міститься в людському імені, безсумнівно, буде 

впливати на людину та, визначати її характер. 

У сучасному світі значення імені в долі людини і його таємниця приваблюють 

здебільшого вчених і астрологів. Існує безліч наукових теорій, які з різних боків підходять до 

вивчення цієї проблеми. Згідно популярному серед фахівців у цій галузі підходу, кожна буква 

імені людини пов'язана через своє числове значення з однієї з дев'яти планет. Виходить, що 

кожне ім'я пов'язує людину, якій воно належить, з певним набором планет. Виходячи з 

астрологічної природи планет, їх взаємодії в день народження людини, ім'я може допомагати 

йому за життя, певним чином направляти свого носія: приносити удачу, сприяти активному 

просуванню людини у житті.  

Ім’я має велике значення в житті кожного з нас, воно супроводжує все і всіх, мов вірний 

друг. Всі імена індивідуальні та несуть власну енергетику. Тому, було б добре, якби кожний з 

нас хоча б трохи ознайомився з історією власного імені та дізнався про нього більш 

детальніше. 
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Кожного дня людина дізнається щось нове, чому-небудь вчиться, а отже розвивається і 

вдосконалюється. Самовдосконалення – це безперервний і постійний розвиток індивіда. Він 

відбувається різними шляхами. До природного шляху ми відносимо, коли людина розумнішає 

і вчиться,  отримуючи досвід з певних ситуацій, в які вона потрапляє. Також особистість може 

сама себе вдосконалювати. У цьому їй може допомогти читання різних книг, відвідування 

культурних місць, спілкування з іншими. Така людина постійно прагне до  самовдосконалення 

та розвитку естетичних поглядів. У сучасному світі, людина має постійно розвиватися, щоб 

бути конкурентоспроможною. Тільки тоді вона буде на крок попереду за інших у буденному 

житті та в кар’єрі. Адже якщо індивід має високі моральні принципи, якими не поступається і 

завжди прагне до підвищення професійного рівня, то оточуючі будуть таку  людину поважати 

і цінувати.  Моральні якості і розум завжди цінувалися і будуть цінуватися. В Античні часи 

основою морального, розумового та фізичного розвитку особистості визнавався самостійний 

розвиток індивіда своїх потенцій шляхом самопізнання свого призначення та власних сил, 

самоконтролю, самодисципліні, умінню керувати своїми бажаннями та самообмеженню. У 

цей час була переконаність, що завдяки індивідуальній творчості та її неповторності 

здійснюється самовдосконалення.  У період Середньовіччя основний акцент вдосконалення 

людини  був спрямований на досягнення нею духовно-моральної досконалості. Ідеалістичне 

розуміння самовдосконалення особистості ґрунтується на пріоритеті духовно-моральних 

цінностей, визнанні надприродного начала в світі й позитивної глибинної сутності в кожній 

людині та характеризується осмисленням самовдосконалення,  як суто внутрішньої 

активності, спрямованої на розвиток духовності, збагачення внутрішнього світу особистості 

шляхом актуалізації її потенційних сил і можливостей переважно за умов «відходу від суєти 

світу», нехтування активною діяльнісною установкою на вдосконалення світу, визнання 

самоцінності самовдосконалення. У філософській думці епохи Відродження домінували ідеї 

антропоцентризму. Людина визнавалася володарем власної долі, творцем самої себе, а 

відповідно її самовдосконалення залежало від розвитку самостійного мислення, творчості, 

прояву активності, наполегливості людини у процесі вдосконалення задатків та всебічного 

розвитку. Основою такого підходу була віра у досконалу людську природу. Основою 

філософських поглядів Й. Фіхте на самовдосконалення особистості є моральність, діяльність 

відповідно до виробленого власного морального ідеалу. «Я можу бути тільки тим, ким я себе 

зроблю», наголошував Й. Фіхте. Також він визнавав обов’язковість зв’язку людини з іншими 

людьми у процесі самовдосконалення, «людина стає людиною тільки серед людей, завдяки 

активним діяльнісним взаємовідносинам з ними». Всебічно розвинена особистість ніколи не 

припиняє працювати над собою і усе життя прагне до духовного, морального, естетичного, 

професійного та фізичного самовдосконалення. 
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На превеликий жаль, сьогодні надзвичайно жорстокий світ. Зокрема, стосунки між 

дітьми часто бувають агресивними. Для того, щоб охарактеризувати таке явище, в українській 

мові з’являється поняття «булінг» - це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з 

метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.  

За статистико 80% дітей в Україні потерпають від цькування. Це може проявлятися і в 

молодшому шкільному віці, але більш «яскраво» настає у підлітковому віці. Насправді, 

приниження може надходити не лише зі сторони дітей, а й від вчителів. Дуже часто воно може 

спричиняти не лише фізичний біль, а й нести психологічний або економічний характер. 

Наприклад, коли дитина потерпає через те, що її родина не має фінансової змоги придбати 

деякі речі.  

Ще одна надзвичайно актуальна проблема – ставлення оточення до людей з інвалідністю. 

Зараз активно впроваджується інклюзивна система навчання, яка передбачає включення осіб 

з інвалідністю в умовах загальноосвітнього закладу. Як на мене, наше суспільство ще не 

достатньо готове до такого кроку. Важко уявити, яких утисків зазнають діти з особливими 

освітніми потребами, якщо жорстоке ставлення часто зустрічається навіть по відношенню до 

дітей з нормотиповим рівнем розвитку. 

Отже, щоб зрозуміти філософію цього явища, спочатку потрібно з’ясувати його причини. 

Насправді, їх достатньо багато, але виділимо основні: 

1) найперше – це атмосфера в родині; будь-яке ставлення іде від сім’ї, часто діти просто 

копіюють поведінку батьків; 

2) занижене самооцінка – теж, частіше за все, починається з того, як до дитини 

відносяться вдома; якщо дивитися на ситуацію зі сторони жертви насилля, то теж може бути 

таке, що цю дитину заганьбили в родині, тому їй складно, через свою низьку самооцінку, 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/1_DISKI/LozovojMono.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15999/5/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203.pdf
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налагодити стосунки в колективі ( що, у свою чергу, часто може стати причиною цькування зі 

сторони оточення). 

Що ж, для того, щоб уникнути цього негативного явища, потрібно виховувати дитину на 

своєму позитивному прикладі, і найголовніше – в доброті. Саме виховання в гармонії зі світом, 

з оточенням, зі своїми думками і є, як на мене, першим кроком до того, щоб викорінити це 

негативне явище. Багато хто з батьків думає, що його дитину це однозначно не стосується. Не 

слід забувати той факт, що є три сторони конфлікту: особи, які піддаються боулінгу, тобто 

жертви насилля, « діти-агресори» та ті, хто байдуже спостерігає за конфліктом і не вживає 

ніяких заходів стосовно того, щоб зупинити цькування. Тому відсоток того, що дитина стане 

причетна до такої ситуації є дуже великий.  

Які наслідки для дітей, які піддаються булінгу? По-перше, вони втрачають повагу до 

себе, починають думати, що вони ні до чого не здатні, а в результаті це навіть може 

закінчитися спробою самогубства. По-друге, діти втрачають відчуття фізичної та емоційної 

безпеки, вони не довіряють світу і в результаті їм надзвичайно складно будувати своє 

подальше життя, адже здається, що всюди причаїлась небезпека. По-третє, вони втрачають 

цікавість до життя, ентузіазм до улюбленої справи – усі їхні думки сходяться лише на цьому 

надокучливому питанню.  

З іншого боку від жертви, стоїть людина, яка спричинює біль. Насправді, у неї теж дуже 

багато проблем, їй необхідна термінова психологічна допомога, адже щаслива людина ніколи 

навмисно не спричинить біль іншому. Кожен ділиться тим, чого у нього забагато: хтось, 

любов’ю, інший добром, а деякі ненавистю і злобою.  

Але ще є люди, про яких я згадувала раніше – вони просто байдуже спостерігають за тим 

як страждаю інша людина і дуже часто це може приносити їм задоволення ( часто підлітки 

замість того, щоб покликати когось чи самостійно допомогти, просто знімають все це на 

відео). Проте, так вчиняють, на щастя, не усі – деякі теж потерпають від того, що не можуть 

нічим допомогти, бо розуміють, що через втручання теж можуть стати жертвою насилля. Вони 

страждають від відчуття безпорадності: втрутитись у ситуацію булінгу чи ж залишитись 

осторонь, потерпають від депресивних станів. 

То ж, найголовніше питання у тому, як цьому зарадити? Як виховати добру, чуйну до 

навколишнього світу дитину? 

Все в нашому житті починається з родини, тому батькам важлива бути гідним прикладом 

для наслідування, як каже народна мудрість: 

 «Не виховуйте дитину, а виховуйте себе». З дитинства важливо вчити дитини емпатійно 

ставитися до людей (емпатія – усвідомлене розуміння внутрішнього світу або поточного 

емоційного стану іншої людини). Важливо піклуватися про тваринок, вчити дитину лагідно до 

них ставитися. Ще не варто забувати про піклування щодо природи, адже зараз екологія 

потребує нашої неодмінної допомоги.  Ще корисно моделювати якісь ситуації або під час 

читання книжок запитувати у малечі, як вона думає, що зараз відчуває людина в цій чи іншій 

ситуації. Таким чином ми навчимо дитину співчувати іншим, бути чуйною. Тоді вона не зможе 

спричинити біль іншим, тому що відчуватиме її на собі. 

Наступний крок: треба навчити дитину розрізняти свої емоції, запитувати, що вона 

відчуває в тій чи іншій ситуації. На перший погляд здається це дуже просто, але насправді, 

коли питають, що ти зараз відчуваєш, то наш словниковий запас, стосовно емоцій, 

обмежується максимум десятьма-п’ятнадцятьма словами.  
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Якщо, притримуватись цих порад, то дитина виросте і буде готовою допомогти іншим, 

ні про яке завдавання болю вона навіть не буде думати. І тоді можна буде зупинити булінг, 

який є в усіх школах, хоча вчителі твердо заперечують його наявність, заплющують очі на 

проблему. Але так далі не може продовжуватись, терміново потрібно вживати заходи для того, 

щоб припинити насилля. Для того, щоб вчителі могли відслідковувати ситуацію є одна 

корисна вправа: треба попросити кожного в класі написати чотири прізвища дітей, яких вона 

вважає своїми друзями, хоче з ними сидіти. І, проаналізувавши написане, можна визначити, 

кого діти жодного разу не згадали Завдяки цьому методу можна дослідити комунікацію в 

колективі й дізнатися, хто в класі жертва, хто агресор, хто є неформальним лідером, а від кого 

відвернулися однолітки. 

Підбиваючи підсумки, важливо зазначити, що причина боулінга дуже глибока і в 

психологічному, і в філософському плані. Проте, позбавитися цього явища потрібно 

неодмінно. В Україні вже є закон, яким передбачено, що булінг, що вчиняється стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному 

здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу або громадські роботи. 

Проте, лише за допомогою одного наказу не вдасться викорінити це явище. Потрібно 

постійно виховувати в собі доброту, тепло і обов’язково вчити цьому дітей. На мою думку, 

найголовніше призначення людини – це творити добро, допомагати тим, хто цього потребує, 

саме в цьому я для себе вбачаю сенс життя. Страшно жити у світі, в якому ніхто тобі не 

допоможе, не підтримає, а навпаки, спричинить ще більше болю. Але все це починається з 

дитинства. Тому, якщо кожен зробить усе, щоб посіяти у своєму серці зерно добра, то у нас 

будуть усі шанси, щоб позбутися насилля, як в родині, так і у школі, в колективі на роботі. 

Дуже добре вчити дітей, показуючи їм приклад для наслідування в книжках. Є надзвичайно 

цінна книга «Поліанна» автора Елеонор Портер. Головна героїня знаходить добро буквально 

в усьому, томв її вчинки можуть надихнути дитину робити виключно великі вчинки.   

Отже, головне пам’ятати, що все починається з тебе. І ще, не потрібно мовчати і 

переконувати себе, що можна впоратись з усім самостійно, без сторонніх. Точно так потрібно 

пропонувати свою допомогу, адже часто ми бачимо людей, які страждають, але надаємо 

перевагу просто пройти повз. З маленьких дрібниць, може з’явитися велика проблема. 

Тема булінгу, як би прикро це не звучало, сьогодні надзвичайно актуальна, але кожен з 

нас в змозі докласти зусиль до того, щоб це явище зникле з нашого світу, і запанував 

довгоочікувана повага та дружба! 
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Кожен з нас має своє ім’я. Ми отримуємо його, як подарунок за народження від батьків 

чи родичів. І зберігаємо його до кінця свого життя. Ім’я має велике значення в житті кожного 

з нас, воно супроводжує все і всіх, мов вірний друг. Кожен з нас по-різному ставиться до свого 

імені. Хтось, вважає, це просто звичайним іменем, яке по суті нічого не означає, а дехто 

вкладає в своє ім’я значно більше. Не дарма в народі кажуть: « Як корабель назвеш, так він і 

попливе».  Кожне ім'я несе в собі певний сенс і, так чи інакше, впливає на характер людини. За 

ім'ям можна визначити, які здібності або недоліки має людина. Наші предки вважали, що від 

імені людини залежить вся його доля, і навіть у наші часи батьки, перш ніж дати ім'я дитині, 

намагаються ретельно вивчити його значення. 

Людина, її ім’я, сутність, лінія поведінки, її майбутнє нерозривно пов’язані між собою. 

Ім’я ототожнюється з людиною, через нього вона усвідомлює сама себе та спілкується з 

навколишнім середовищем. Якщо звучання імені людини може викликати в інших людей 

будь-яке почуття, то це почуття буде автоматично переноситися на власника цього імені. 

Можна вирізняти основні моменти впливу імені на психіку людини: 

1)Підсвідоме сприйняття слова через його ритмічність, пластичність, мелодійність. 

Через несвідомість такого впливу від нього доволі важко буває визволитися. 

2)Розповсюдженість. При цьому сила впливу імені тим більша, чим менше воно 

вживається. 

3)Асоціації, пов’язані з іменем. 

4)Образ героїв історії та культури, що мали це ім’я. 

5)Конкретна суть та значення імені як слова. 

Ім’я людини – це деяка матриця особистості, яка припускає певний зв'язок з 

навколишнім середовищем. Не можна бути достеменно впевненим, що цей зв'язок проявиться 

в житті людини повною мірою – дуже багато залежить від виховання людини, її особистої 

праці над собою; але все ж таки енергія, що міститься в людському імені, безсумнівно, буде 

впливати на людину та, визначивши її характер, цю енергію можна з успіхом використовувати 

для досягнення тих чи інших цілей. 
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Значення та вплив імені на конкретну людину треба розглядати невід’ємно від значення 

по батькові. Характер людини залежить не тільки від її імені. Люди з однаковим ім’ям по 

батькові схоже поводяться у стандартних ситуаціях. По батькові несе у собі генну інформацію, 

те, що закладено від самого народження. Тому ці поняття у житті особистості тісно пов’язані 

між собою. Обираючи ім’я для дитини, перш за все треба знати значення по батькові. 

Негативні риси характеру, що дістануться людині від імені по батькові треба пом’якшувати та 

приглушати іменем. Не дуже гарну характеристику одного з компонентів можна з успіхом 

компенсувати позитивним значенням іншого компоненту. 

   Більшість людей шукали характеристику власного іменні, і впевнювалися, що ця 

характеристика збігалася з власним характером. Кожному з нас подобається, коли його 

називають по імені.  І це не просто так, адже ім’я – це , щось власне, те що належить тільки 

тобі. Воно розповідає про тебе, більше ніж ти сам можеш розповісти. З першої секунди 

знайомства, коли звучить ваше ім’я, воно говорить.  

   Отже, вважається, що ім’я  має велике значення в нашому житті. Саме наше ім’я 

вкладає в нас багато якостей, як і позитивних так і не дуже. Багато скептиків не вірять в цю 

філософію, але я схильна вірити. Адже недарма ми знаходимо багато збігів в наших 

характеристика, та в людях з однаковим іменами.  

Чи впливає ім’я на характер та долю людини? 

На нашу думку, характер, доля та й усе повсякденне життя людини залежить не від імені, 

а від виховання. Проте, більшість антропологів, тобто люди, які вивчають людство та його 

культуру, вважають, що ім’я може впливати на особистість і, як наслідок, визначати певною 

мірою долю кожного. Тому, я вирішила з’ясувати, чи дійсно ім’я впливає на характер та долю 

людини, взявши за основу своє власне. 

Імена людей - це маленька частина історії кожного народу. У них відображене все: побут, 

і вірування, і сподівання, і фантазія, і художня творчість. Знаючи лише одне ім'я, ми вже маємо 

уявлення про походження, національність, можливе віросповідання, основні властивості 

характеру і темпераменту людини. Нам стало цікаво, звідки ж походить ім’я Марія? 

Виявляється, що Марія має давньоєврейське походження, а саме від імені Маріам. 

Найвідомішим носієм є Богородиця Марія, мати Ісуса Христа, і, як розповідали мені рідні, 

назвали мене в її честь. 

Дівчата з іменем Маша є добрими, ніжними та спокійними дівчатами. Неймовірно, але 

улюблене заняття у нас - це побути няньками для маленьких діток. Насправді, дітей, а 

особливо немовлят, ми любимо понад усе і були б не проти погратись із ними. Також, у цьому 

імені приховані дивовижні риси характеру сильних та вольових жінок. 

Особливості цього імені можуть проявлятися не тільки в позитивних, але і в негативних 

рисах характеру. Деякі Маші занадто ображаються на критику, не здатні спокійно сприймати 

навіть жарти в свою сторону. Якщо їм щось не подобається – вони починають злитися і 

кричати, зовсім забуваючи про аргументи. Насправді, усе так і є, ми не завжди сприймаємо 

критику в свій бік, а жарти тим паче, хоча й розуміємо, що це лише слова, які не варто 

сприймати серйозно. 

Можемо зробити висновок, що зв’язок між іменем і особистістю людини усе ж таки є. 

Проте,  більше схиляємось до тієї думки, що як людину виховають - такою вона й буде у 

майбутньому, незважаючи на те, яке вона має ім’я. 
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Анотація. У тезах розглядається проблема підвищення якості сучасного викладання 

хімії для студентів кафедри «Технології машинобудування» шляхом застосування 

дослідно-експериментальних робіт в області гальванопокриттів. 

Ключові слова: освіта; хімія: лабораторний практикум; гальванопокриття. 

 

Вступна частина. Незважаючи на реформи міністерства освіти і науки України, які 

спрямовані на популяризацію природничо-наукових знань, постійно відзначається зниження 

рівня знань студентів. Випускники, які отримали повну середню освіту, демонструють низьку 

обізнаність і часто відчувають труднощі з пошуком підстав для пояснення фізичних, хімічних 

та біологічних процесів. 

Традиційно склалася певна структура курсу хімії для студентів нехімічних 

спеціальностей. Проте на протязі минулого десятиліття відбуваються істотні зміни в середній 

освіті і це не може не позначитися на знаннях і уміннях студентів, які навчаються у вищих 

навчальних закладах. 

Можна виділити декілька основних проблем, з якими стикається викладач, який звик до 

певного рівня знань студентів першого курсу: 

1. Низька зацікавленість предметом, так як він не профільний і позитивних спогадів 

зі школи про хімію мало (або зовсім немає); 

2. Дуже низький рівень знань у більшої частини студентів. 

3. Різний набір знань і умінь, якими володіють студенти, як наслідок складно 

виділити опорні поняття і вміння, які є у всіх (або більшості) студентів; 

4. Малий час, що відводиться на курс. 

Проте, курс хімії – фундаментальна дисципліна, необхідна студенту для розуміння 

наступних курсів (наприклад, технологія обробки деталей). Деякі фрагменти курсу потрібні 

згодом на спеціальних курсах, виробничій практиці і т.д. 

https://poradumo.com.ua/56017-imia-katerina-tayemnicia-pohodjennia-znachennia-imia-katia-dlia-divchinki-sho-oznachaye/
https://poradumo.com.ua/56017-imia-katerina-tayemnicia-pohodjennia-znachennia-imia-katia-dlia-divchinki-sho-oznachaye/
https://works.doklad.ru/view/6nZDMQjtFWs/all.html
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Ціллю роботи є теоретичне обґрунтування мотиваційних аспектів у процесі вивчення 

дисципліни «Хімія» для студентів, що навчаються на кафедрі «Технології машинобудування» 

методом застосування дослідницько-практичних робіт. 

Основна частина. Вимоги ринку праці щодо конкуренто спроможності випускника 

закладу вищої освіти, його здатності адаптуватися до змін, вдосконалювати професійні вміння 

спонукають до розробки нових підходів у підготовці педагогічних кадрів нової формації. [1] 

У книзі «Освіта і наука України: шляхи модернізації» наголошено: «Освіта має набути 

інноваційного характеру, а її вихованці – здатності до інноваційного типу життя і 

життєдіяльності». [2] 

Під час викладання хімічних дисциплін у переважній більшості використовують 

традиційні форми: лекції, семінари, лабораторні роботи. Незважаючи на те, що провідним 

чинником є лекції, які розкривають стан і перспективи розвитку хімічної науки, стимулюють 

пізнавальну діяльність, формують творче мислення, традиційна подача лекцій має певні 

недоліки. До них відноситься пасивне сприйняття інформації, відсутність самостійного 

мислення, механічне записування тексту, невміння осмислити навчальний матеріал. Зазначені 

недоліки можуть бути усунені за допомогою більш раціональної методики викладання 

навчального матеріалу. [3] 

Як показує практика, для більшої мотивації матеріал, що вивчається, краще засвоюється 

при проведенні експериментальної роботи, для цього особливу увагу треба приділяти 

проведенню лабораторного практикуму. Пропонується для вивчення хімії використовувати 

стенди, на яких студент має можливість вивчати ті хімічні процеси, які необхідні для його 

спеціальності в майбутньому.  

Наприклад, при вивчені технології нанесення гальванопокриттів, у промисловості, 

використовуються стенди, які демонструють даний процес. 

Експериментальні стенди дозволяють вивчати хімічні та фізичні процеси. Під час 

підготовки до лабораторної роботи, впорядковуються окремі теоретичні положення, 

формується комплекс знань, розвивається професійне мислення у вирішенні різних хіміко-

технічних проблем.  

Таким чином, при підготовці та виконанні лабораторного практикуму відбувається 

формування студентами індивідуальної освітньої діяльності та реалізація окресленої 

програми, що сприяє набуттю необхідних навичок технічного фахівця. 

Висновок. З вище викладеного, можна зробити висновок, що для максимальної 

ефективності навчання при підготовці фахівців слід використовувати активні методи 

навчання, які відповідають самостійному оволодінню вміннями і навичками шляхом 

вирішення різноманітних прикладних завдань на експериментальних установках. 
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Аннотация. В тезисах рассматривается проблема повышения качества преподавания химии для 
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Ім’я відіграє важливе значення в житті кожної людини. Ім’я –обличчя людини, його 

«візитна картка». Перший раз зустрічаючи людину, ми звертаємо увагу саме на її ім’я. Кожне 

ім’я наділене певним значенням, а також  відомостями про характер, одержаними на основі 

тих особистостей, які носили його.  

У наукових дослідженнях про мову існує спеціальний розділ, цілий напрямок 

лінгвістичних досліджень, присвячений іменам, назвам, найменуванням. Цей розділ має назву 

ономастика. Цей термін пов’язаний з грецьким словом онома – ім’я. 

Ономастика (від грецького оnomastikós – який має відношення до найменування, 

onoma- ім’я, назва): 

1) розділ мовознавства, який вивчає особові імена, історію їх виникнення та 

перетворення у результаті довготривалого вживання у мові-джерелі або у зв’язку із 

запозиченням їх з інших мов. 

2) власні імена різних типів (ономастична лексика), які у відповідності з об’єктами 

поділяються на антропоніміку, топоніміку, зоонімію (власні імена тварин), астронімію, 

космонімію (назви зон та частин Всесвіту), теонімію (імена богів) та інше. 

Власні імена людей, форми по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми відносяться до 

розділу ономастики, який називається антропоніміка (від грецького антропос – людина). 

Ономастичні дослідження допомагають виявляти шляхи міграцій та місця минулого 

розселення різних народів, мовні та культурні зв’язки, стародавній стан мов та їх діалектів. 

Топонімія дуже часто є єдиним джерелом інформації про зниклі мови та народи. 
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Ономастичні дослідження допомагають вивченню шляхів міграції окремих етносів, 

визначенню місць їх проживання, установленню більш стародавнього стану окремих мов, 

визначенню мовних та культурних контактів різних етносів[1]. 

Традиційними українськими іменами були імена святих або біблійних персонажів, що 

мали єврейське, латинське, грецьке походження, бо їх носили перші святі й мученики. Окрім 

того, в українській культурі трапляються імена скандинавського походження, які разом з 

собою принесли лицарі-варяги. Такі імена, наприклад, носили перші князі та їхні дружинники. 

Слов’янський фольклор також налічує багато імен дохристиянських божків чи імен 

просто складених із понять або прикмет, які батьки хотіли передати своїм дітям, бо вірили, що 

ім’я має магічну силу. 

Традиційні  (назараз подаються як традиційні) українські чоловічі імена та їх 

значення: 

Адам – буквальне значення – людина виліплена із землі або глини (Євангеліє). Ім’я 

біблійного походження. 

Адріян – латинське чоловіче ім’я, що походить від імені Hadrianus утворене від 

римського родового прізвиська Hadrianus, що означає “той, хто родом з берегів Адріатичного 

моря”. 

Андрій – давньогрецьке ім’я, означає “мужній, хоробрий”. 

Антоній – походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius). 

Анатолій – означає “схід сонця”, “схід”, “житель Анатолії”. 

Аскольд – скандинавське ім’я, що означає “золотий голос”. 

Афанасій – ім’я давньогрецького походження, означає “безсмертний”. 

Богдан – слов’янське чоловіче ім’я, означає “Богом даний”. 

Борис – походить від старослов’янського імені Борислав – “борець за славу”. 

Боян – українське і загальнослов’янське чоловіче ім’я, що означає “співець”, “оповідач”. 

Василь – ім’я має грецьке коріння, з’явилось в часи перських війн та на початку мало 

значення “перський цар, князь”. 

Валерій – має латинські корені, означає “здоровий”, “сильний”. У давньоримській 

міфології “Валеріус” був одним із епітетів бога Марса. 

Валеріан – походить від латинського Valerianus і означає “з роду Валеріів”. 

Віталій – латинського походження, означає життєвий, життєздатний, той що дає 

життя. 

Власій – давньоримського походження, означає “шепелявий”. 

Володимир – означає “той, хто володіє світом, прагне до договору, згоди”. 

Всеволод – слов’янське ім’я, буквально означає “володіти усім”. 

В’ячеслав – походить від давньоруських слів “вяче” – більше і “слав” – слава. В’ячеслав 

– “велика слава”, “найславніший”. 

Гліб – ім’я скандинавського походження, що означає “нащадок Бога”. 

Григорій – має грецьке походження та означає “уважний”, “зосереджений”. 

Дем’ян – грецького походження, означає “благодатний”. 

Данило – біблійне чоловіче ім’я, поширене в азіатських країнах, означає “Бог мій суддя”. 

Денис – слов’янське ім’я, що походить від грецького Діонісіос та означає “посвячений”, 

“той, хто належить богу виноробства й веселощів Діонісу”. 
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Дмитро – грецьке ім’я, що означає “присвячений Деметрі (богині землеробства і 

родючості)”. 

Ераст – грецького походження, означає “чарівний”, “милий”. 

Євген – з грецької мови перекладається як “благородний”, “знатний”. 

Євстахій – давньогрецьке значення імені Євстафій – “твердий”, “стійкий”. 

Єремія (Ярема) – українське ім’я старослов’янського походження, пов’язане з іменем 

бога землі й родючості Ярила. 

Зеновій (Зиновій) – ім’я давньогрецького походження, в перекладі – “зевсова сила”. 

Зенон – ім’я давньогрецького походження, означає “подарунок Зевса”. 

Йосиф – ім’я давньоєврейського походження, буквально означає “Бог примножить”, 

“додасться”. 

Іван – українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької 

та церковнослов’янської. Означає “Яхве (Бог) змилостивився, помилував”. 

Ігор – ім’я запозичене з давньоскандинавского слова “Інгварр” (“Інг” – бог родючості, 

“Варр” – обачний, дбайливий). Інша версія, ім’я походить від давньоруського “Ін (ь) гвара” 

(охороняти ім’я Бога), що трактується як воїнство, сила, войовничий. 

Ігнатій (Гнат) – Латинське ім’я, що має два значення — “вогненний” і 

“ненароджений”. 

Ілля – українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu. Значення імені: мій 

Бог – Бог істинний. 

Ізидор (Ісидор) – ім’я давньогрецького походження, значення – “дар богині Ісіди”. 

Іриней – давньогрецького походження, походить від слова “Іренос” (мирний). Один з 

епітетів Зевса. 

Климентій – ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “милостивий, 

поблажливий”, і грецьке ім’я, що означає “виноградна лоза”. 

Костянтин – раннє християнське ім’я, що в перекладі з латинської мови означає 

“стійкий, постійний”. 

Лев – українське чоловіче ім’я, яке має грецькі корені. Означає “цар звірів”, “лев”. 

Леонід – походження імені пов’язано з давньогрецьким ім’ям Леонідас, яке в перекладі 

означає “схожий на лева”, “син лева”. 

Любомир – ім’я слов’янського походження, що буквально означає “той, хто любить 

мир”. 

Максим – ім’я латинського походження. У перекладі з латинської мови означає 

“найбільший, найвеличніший”. 

Маркіян – має латинське походження, означає “той, хто належить Марсу”, 

“присвячений Марсу”. Маркіян є одним з декількох імен, які присвячені культу римського бога 

Марса 

Марко – походить від латинського слова “маркус” – молоток. За іншою версією 

походить від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей. 

Микита – ім’я грецького походження, що означає “переможець”, “перемога”. 

Микола – ім’я походить від давньогрецького “Ніколаос”, що перекладають як 

“переможець народів”. 

Мирон – грецького походження, перекладається як “миро”, “запашна смола”, “той, 

хто виливає миро”, “запашний”. 
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Мирослав – старовинне слов’янське ім’я, яке означає “славний світом” “той, що 

прославляє світ”. 

Михайло – українське ім’я єврейського походження, що означає “Той, хто подібний до 

Бога”, “Хто як Бог?” або “Хто подібний до Бога?” в значенні — “ніхто не рівний Богу”. 

Нестор – грецьке ім’я, що означає “той, що повернувся додому”. 

Никифор – ім’я грецького походження, що означає “той, що приносить перемогу”. 

Олег – одне з дохристиянських імен, що має скандинавське походження, означає 

“священний”, “той, що присвячений богам”. 

Олександр – українське ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає 

“захисник людей”. 

Олесь – українське ім’я, за походженням – зменшена форма імені Олександр, що стала 

самостійним ім’ям. 

Олексій – ім’я грецького походження. Давньогрецьке значення імені Олексій пов’язане зі 

словами “захищати”, “запобігати”, “відбивати”. 

Омелян – українське ім’я та прізвище. У перекладі з давньогрецької мови означає “той, 

що лестить”, “приємний у слові”. 

Орест – ім’я Орест має грецьке походження й означає “горець”, “дикун”. 

Пилип – Грецьке ім’я, яке означає “той, що любить коней”. 

Павло – християнське ім’я грецького походження, що означає “скромний”, “малий” 

Петро – походить від давньогрецького слова “петра” – камінь, скеля, стрімчак, 

кам’яна брила. 

Радослав – українське ім’я, що означає “радіти славі” або “радити (допомагати, 

сприяти) славі”. 

Роман – Ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “римський, римлянин”, 

або грецьке ім’я, що означає “сильний, міцний”. 

Ростислав – українське ім’я, що означає “той, чия слава росте”. 

Сава – Арамійське ім’я, що означає “старець”. 

Святослав –ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Святослав пов’язано зі 

слов’янськими словами “свята” і “слава”. Його давали дітям, які народились у сім’ях, які 

принесли своєму народові успіх, славу, світ. 

Севастіян –Грецьке ім’я, що означає “священний, шанований”. 

Северин – ім’я латинського походження. Походить від лат. severus — строгий, суворий, 

міцний. 

Семен – давньоєврейське ім’я, що означає “почутий Богом у молитві”. 

Сергій – ім’я походить від давньоримського родового імені Sergius. Не має однозначного 

трактування. Імовірно, ім’я має зв’язок із словами “servus” – “служитель”, або від “servi 

Dei” – служитель бога (маються на увазі давньоримські божества). 

Степан – ім’я походить із грецької мови. Перекладається як вінок або діадема – 

традиційний атрибут богині Гери. 

Тадей – ім’я є єврейським варіантом грецького імені Теодор, що означає “дар Бога”. 

Тарас – в перекладі з грецької означає “той, що бентежить ворога”, “той, хто навіює 

метушню”. 

Теодор – ім’я утворилося від грецьких слів “теос” – “Бог” і “доріс” – “подарунок”, 

тому його перекладають як “дар Божий”, “посланець Бога”. 
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Теофіль – ім’я грецького походження. Значення – “улюбленець Бога”. 

Юліян – ім’я грецького походження, означає “сонячний”. 

Юрій – ім’я грецького походження, означає “землероб”. 

Юстин – ім’я латинського походження, означає “справедливий” (iustus – 

“справедливий, чесний, правдивий, порядний”). 

Яків – давньоєврейське ім’я, що означає “п’ята”. За біблійною легендою, Яків під час 

народження схопив свого брата за п’яту, щоб не відстати. 

Ярополк – традиційне слов’янське ім’я. Частка “Яро” означає “весна, або сонце”, а 

частка “полк” означає “половина, частина чогось”. Ярополк відповідно – частина сонця або 

весни. Ім’я давали переважно тому, хто народився у весняний період. 

Ярослав – давнє слов’янське ім’я, що означає “відчайдушний у своїй славі” [2].  

Найдавніші імена людей у всіх народів — це просто прізвиська, які давали їм оточуючі. 

Як правило прізвисько відображало характерну особливість людини, яка відрізняла її серед 

інших — Швидкий, Веселий, Кривоніс, Мила і т. д. Також відомо, що в минулому у багатьох 

народів прийнято було давати людині декілька імен — одне при народженні, інше — коли 

людина ставала дорослою, крім того імена могли змінюватись, коли людина здійснювала 

певний вчинок (добрий чи поганий) або займала нове положення у суспільстві. Цікаво також, 

що дитині могли давати як ім'я яке означає гарну якість (щоб людина мала цю якість коли 

виросте) так і погану (щоб дитину не чіпали злі духи). 

З розвитком сімейно-родових відносин спосіб найменування людей починає 

змінюватись. Поряд з власним іменем починає вживатись ім'я батька, а також родове ім'я 

(прізвище) — ім'я спільне для членів даної родини, роду. В деяких суспільствах до імені 

людини додають також ім'я його сина, або назву місцевості звідки він родом. Яскравий 

приклад — класичні мусульманські (арабські імена). Наприклад абу Хасан, Мухаммад ібн 

Ахмед Ісфахані перекладається як батько Хасана, Мухаммад син Ахмеда з Ісфахану.  

Первісно власні імена людей у всіх народів утворювались за допомогою слів рідної мови. 

Після появи тісніших контактів між різними народами, зокрема після поширення світових 

релігій і іноземних культур у багатьох народів стали поширюватися імена іншомовного 

походження — у мусульманських країнах — арабські, у християнських — грецькі, 

староєврейські і латинські. Саме така ситуація в Україні і Росії — багато імен грецького 

походження [3]. 

В проблемних джерелах можна зустріти наступні поради щодо вибору імені 

Ім’я  не повинно ускладнювати спілкування з людьми, ускладнювати людині життя. 

Спираючись на думки фахівців, краще вибирайте рідне для вашої країни ім’я, враховуючи 

національність і особливість місцевості. 

Звичайно не можна заборонити називати по імені улюбленого героя з фільму або книги, 

але батьки завжди повинні дбати про долю дитини. 

Вибираючи навіть гідне ім’я, вимовте різні його форми. Наприклад, Параску рідко 

будуть називати саме таким чином. Частіше вона буде Пашею,  Євангеліна — Євою або 

Гельою. 

Вимовте пестливі форми і відчуйте, а чи подобаються вони вам.  Не забувайте, що дитині 

в школі або на вулиці однолітки можуть дати немилозвучну кличку, яка буде ранити її. 

Щоб дитину називали так, як вам хочеться, вимовляєте ім’я дівчинки правильно і на 

людях і вдома, тоді перекосів буде набагато менше.  
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Називаючи дитину, намагайтеся дати те ім’я, яке їй подобатися, підходити до її образу, 

легко вимовлятися. У ньому повинна бути загадка, деяка таємниця. Перш, ніж назвати дитину, 

зверніться за допомогою до церковного календаря.  

Вважається, що дитину, названу по святцях, протягом усього життя буде 

супроводжувати і берегти її ангел-охоронець. Перш, ніж подарувати ім’я, знайдіть його 

значення. Психологи радять уникати надто поширених, а також дуже рідкісних імен. 

Популярне ім’я буде звучати у суспільстві занадто часто, змащуючи індивідуальність, а 

власниці екзотичного звучання може бути не комфортно в суспільстві. 

Можна вирізняти основні моменти впливу імені на психіку людини: 

1) Підсвідоме сприйняття слова через його ритмічність, пластичність, мелодійність. 

Через несвідомість такого впливу від нього доволі важко буває визволитися. 

2) Розповсюдженість. При цьому сила впливу імені тим більша, чим менше воно 

вживається. 

3) Асоціації, пов’язані з іменем. 

4) Образ героїв історії та культури, що мали це ім’я. 

5) Конкретна суть та значення імені як слова. 

Не можна бути достеменно впевненим, що цей зв'язок проявиться в житті людини 

повною мірою – дуже багато залежить від виховання людини, її особистої праці над собою; 

але все ж таки енергія, що міститься в людському імені, безсумнівно, буде впливати на людину 

та, визначивши її характер, цю енергію можна з успіхом використовувати для досягнення тих 

чи інших цілей. 
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На давньогрецькому порталі античного світу було написано: пізнай самого себе. На 

порталі сучасного світу буде написано: будь самим собою, - так говорив відомий Оскар 

Уайльд. В нинішній час люди досить часто не задумуються ким вони є, що створює їх образ 
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або ж впливає на характер та подальше життя в усіх аспектах. Останнім часом я почала 

цікавитися, історією імен та створенням тієї ідеальної особистості в аспектах освіти та 

етичного виховання.  

Багато хто вважає, що ім’я не впливає на людину і не відображується в її поведінці та 

вчинках. Стародавні мудреці вважали, що між ім'ям людини, його характером і долею існує 

особливий, прихований зв'язок. Більш того - доля людини зумовлена його ім'ям. Ім'я - це те, 

що супроводжує людину протягом усього життя. Величезну роль має значення і таємниця 

імені, те, що в нього закладено століттями. У кожної людини є своє ім'я.  По-перше ім'я в 

перекладі з якоїсь мови має своє певне значення. По-друге кожна літера в імені має своє 

окреме значення. Якщо людині дають ім'я святих, то воно звичайно  впливає на людину з 

кращого боку.  У кожної людини є свій шлях який її підказує доля. Ім'я дає якісь риси 

характеру, які допоможуть подолати все на своєму шляху, для досягнення успіху. Також, є 

таке повір’я, що у  людини повинно бути два імені, одне ім'я яке знають всі, друге ж надається, 

коли дитину охрещують. 

Імена людей – це часточка історії кожного народу. У них відображене все: побут, і 

вірування, і сподівання, і фантазія, і художня творчість. З раннього дитинства й упродовж 

усього життя жодне слово людина не чує так часто, як своє ім’я. Багато з нас не надають 

великого значення впливу літер в яких уособлюється наша індивідуальність та створюється 

той мимовільний образ який бачать всі навколо. Наприклад ім'я Інна символізує бурхливий 

потік. Вона може бути  впертою до сліз. Також Інна не прощає навіть маленькі слабкості своїм 

друзям, а зло, заподіяне їй, не забуває ніколи, хоча сама й не мстива. Вона  має живий розум, 

здатна здивувати сміливими й оригінальними думками. У вчинках самостійна, не 

підстроюється під думку навколишніх. Подорослішавши, Інна здатна по необхідності 

поступитися приємній їй людині, але зробить вона це всупереч своїм принципам.  

Такою ж є цікавою характеристика імені Марія. Марія – жіноче ім’я біблійного 

походження. Саме так звали матір Ісуса. Утворилося воно від давньоєврейського імені Мірьям 

(Міріам) і означає «бажана», «гірка», «безтурботна». Також його іноді перекладають як 

«відкинута», «сумна», «пані». 

Ім’я Марія найпоширеніше ім’я в світі, тому що саме так звуть матір Ісуса. У Старому 

Завіті це ім’я носить також іудейська пророчиця, старша сестра Аарона і Мойсея – Марія 

(Маріам, Маріям). Згідно характеристики імені Марія, дівчина з таким ім’ям відрізняється 

особливим поглядом на багато речей. Вона має свою думку, яка часто не збігається з 

традиційними поглядами. 

Вона дуже цінує спокій, тишу, можливість просто поміркувати. Одночасно з цим її 

приваблює все оригінальне, неординарне, таємниче. Нерідко дівчата з іменем Марія 

захоплюється містичними знаннями, окyльтними науками. Як вказується в характеристиці, 

дівчина з цим ім’ям часто є творчою натурою. Але домогтися успіху вона здатна у будь-якій 

професії. Власниці цього імені досягають багато чого в різних сферах. Марія може працювати 

в рекламі, торгівлі, фінансовій сфері. Також їй супроводжує успіх у науковій роботі, 

діяльності, пов’язаній з релігією, психологією. 

Наостанок хочеться сказати, що більшість антропологів уважає: ім’я може впливати на 

особистість і, як наслідок, визначати деякою мірою долю кожного. Залежно від цього треба 

дуже обережно й відповідально підходити до вибору імені.   
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Добро должно быть с кулаками 

Добро должно быть с кулаками. 

Добро суровым быть должно, 

чтобы летела шерсть клоками 

со всех, кто лезет на добро. 

Добро не жалость и не слабость. 

Добром дробят замки оков. 

Добро не слякоть и не святость, 

не отпущение грехов. 

Быть добрым не всегда удобно, 

принять не просто вывод тот, 

что дробно-дробно, добро-добро 

умел работать пулемёт, 

что смысл истории в конечном 

в добротном действии одном – 

спокойно вышибать коленом 

добру не сдавшихся добром! 

 

Добро – вияв прекрасної людської якості. З раннього дитинства людина пізнає, що таке 

добро і що таке зло, але мало хто розуміє сутність цих якостей. Багато людей не усвідомлюють, 

що за все хороше, що для тебе роблять, треба відплачувати добром. 

По-перше, добро має бути сильним та дієвим завжди, ніби з кулаками. Доброта – ознака 

сили, а не слабкості. Сильна людна проявляє великодушність – велику доброту, а слабка 

людина буває добренькою на словах і, як правило, бездієвою у вчинках. У нашому суспільстві 

mailto:saralite19@gmail.com
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добро є тим, що йде на благо людині і суспільству. Ми вносимо поняття добра в поняття 

гуманізму та етики. Бути гуманним – значить бачити в людині особистість, поважати його 

думку, гідність. Але ми не можемо поважати ледаря, егоїста та слюнтяя. Тому насамперед 

треба бути розсудливим, щоб твоє добро не перетворилось на «ведмежу послугу». 

Людині постійно доводиться вдаватися до категорій "добро" і "зло", оскільки без 

співвіднесення з ними джерелом і критеріями моральних вимог не може бути ні її свідомість, 

ні громадська думка. За словами В. Соловйова, щоб спромогтися на здійснення добра, 

необхідно знати, чим воно є насправді. В іншому разі будь-які намагання зробити щось добре 

будуть лише механічною дією. 

Добро важливе не в його самому загальному прояві, в абстрактній формі, а в конктретних 

умовах, з конкретної позиції оточення, суспільства, групи людей. Уявлення про добро і зло, як 

описував Ф. Енгельс, так сильно змінювалися від народа до народа, з кожним наступним 

століттям, що часто прямо суперечили один одному. 

По-друге, треба пам’ятати слова А. Макаренка про те, що «хороше в людині доводиться 

завжди проектувати, і педагог повинен це робити. Він зобов’язаний підходити до кожної 

людини з оптимістичною гіпотезою, хай навіть з деяким ризиком помилитися». А В. 

Сухомлинський зазначав, що коли дитина творить добро для інших, в ній виховується доброта, 

людяність та сердечність. Він говорив про процес виховання, як творення особистості. Велике 

значення надавав вихованню добрих почуттів. «Добрі почуття – це серцевина людяності. 

Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не виховаєш». 

Отже, добро – найвища, абсолютна вселюдська цінність, причетність до якої наповнює 

життя людини сенсом, воно стає самоцінним, а не служить для досягнення інших цілей; 

уявлення про добро знаходиться в органічному взаємозв’язку з ідеалом суспільства і 

особистості. На відміну від прекрасного (абсолютно вселюдської цінності) добро адресується 

людині не в художньому образі, а в натуральному вияві. 
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Термін "етика" має давньогрецьке походження та бере початок від слова "етос (ethos)", 

що в одному із його давніх значень перекладається як "місце перебування людини". В 

подальшому це слово набуває іншого значення – природа будь-якого явища(в тому числі 

характеру), звичай, особливості поведінки. А також, етикою називають науку про мораль. 

Саме в такому розумінні філософи почали використовувати цей термін. 

 Становлення етичної освіти як складової наук бере початок саме в часи античності. 

Давньогрецькі філософи почали оперувати цим поняттям, тому ми спостерігаємо 

відображення цього в ученнях Анаксімандра, Геракліта, Анаксагора, піфагорейців, інших, 

Проте, поняття етична освіта набуло поширення у філософських поглядах Сократа. Основною 

його проблемою було як привести до влади фахівців, тому він почав займатись етичною 

освітою громадян. Навчав він лише людей впливових, а такими були переважно багаті люди. 

Основними темами філософських роздумів Сократа були: добро й зло, щастя, любов, людські 

чесноти. Він вважав, що будь-яке знання є добро, а будь-як зло – вияв незнання. Проте, 

з’ясувати сутність поняття «добро» він не зміг, а лише дійшов висновку: «Я знаю тільки те, 

що нічого не знаю». 

 Наступний, з чиїм іменем пов’язана етична освіта став учень Сократа – Платон. 

Результатом вчень став поділ світу на дві сфери: світ почуттєвих речей та мир ідей. Останній 

розглядався як ідеальний світ морального (етичного) існування (той, де живе правда, 

справедливість, мудрість і т.д.). Метою етичних вчень для Платона стає створення ідеального 

зразка зробленої людини та зробленої держави, як складової  ще й політичних вчень. У своєму 

співвідношенні вони постають як одне ціле, адже за поглядами філософа лише у зв’язку 

реалізується суспільний лад, де може реалізуватись природа людини. Таким чином, Платон 

продовжив роботу свого вчителя, а отже питання етики часто піднімалось на заняттях Сократа, 

що свідчить про те, що не визначена як наука «етика» вже була частиною освітніх занять 

останнього. Проте Платон пішов далі та створив власну школу, яку назвав «Академія». 

 Слідом за Платоном питання етичної освіти почав досліджувати Аристотель, адже був 

його учнем. Саме він надав їй належного статусу дисципліни, до того ж зібрав максимальну 

кількість знань про неї від своїх попередників. Його надбання були зібрані у 3 книги: 

«Нікомахова етика», «Евдемова етика» і «Велика етика». Останній, найменший за обсягом 

твір, вважають конспектом занять Аристотеля з цієї дисципліни. У його вченнях етика як наука 

нарешті здобуває закінченого вигляду. 

 Загалом, погляди Аристотеля не збігались з думками Сократа. Завдяки тому, що 

перший накопичував все більше і більше знань про етику, йому вдалось розвинути та 

спростувати деякі погляди Сократа. Наприклад, останній вважав, що чеснота – це знання про 

благо, де людина може розуміти, що це таке, але не прагнути його, тобто продовжувати жити 

в пороці. На противагу цьому Аристотель переконаний, що мета етики не знання про неї, а 

вчинки, тому хороше виховання та гарне навчання зможуть зробити людину моральною.  
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 Отже, підводячи підсумки варто підкреслити те, що поняття етики широко 

досліджувалось у Античній Греції. Давньогрецькі філософи, що лише починали розвивати цей 

термін, дали великий поштовх на подальше вивчення цього питання, що згодом вплинуло на 

створення окремої дисципліни для його вивчення. Не можна оцінювати вклад кожного з вище 

зазначених філософів як щось окреме. Це був чіткий процес, що зміг поступово створити 

певну базу, ту основу знань про етику, що була необхідною. Етична освіта, як на мене, ще в 

давні часи полягала у вихованні доброчесності, поваги, правдивості тощо. Спочатку це 

висвітлювалось лише як знання, проте надалі вивчалось у значенні обов’язкової практичної 

навички людини. Завдяки вивченню філософами питань етичної освіти нарешті став 

зрозумілим сенс правильного життя в античному світі. 
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Естетика — таке гарне слово. А що воно означає? Усе те чудове і прекрасне, що нас 

оточує, ми вміємо помічати завдяки нашому естетичному сприйнятті. Проте, що такого 

особливого у опавшому осінньому листі? “Це природньо”, - скаже хтось. Так воно і є. А чи не 

природньо милуватися тим, що чарує око? Навіть оте пожовкле сухе листя, яке сиплеться з 

дерев і зривається у танок, коли шепоче вітер... Що може бути гарнішим? 

Естетика — це наш погляд на оточуючі речі. Це власне Я, наше ім'я та самовираження. 

Наш естетичний погляд — це думки, почуття, які постають у нашій уяві. У кожного ця 

картинка різна, і тому по-своєму особлива. 

Ми мислимо, а отже — розвиваємося. А чи це не свідчить про здобуття нових знань, які 

ми зможемо застосувати у власному житті, передати цю “торбинку” комусь іншому, тобто 

навчити себе і зробити кращим іншого. 

Повертаючись до естетики, хочу додати, що ще з давніх часів відомі два тлумачення 

краси, яскраво відображені філософом Платоном у діалозі «Гіппій Великий». Одне з них (з 

позиції Гіппія) пов’язане з намаганням дати відповідь на питання «Що прекрасне?» з 

перерахуванням відповідних об’єктів. Друге (з позиції Сократа) – ставить проблему інакше: 

«Що є прекрасне?», намагаючись з’ясувати сутність краси. Але естетика вивчає не тільки 

прекрасне, а й потворне, піднесене, низьке, трагічне, комічне і т. ін., тобто найрізноманітніші 

прояви естетичного в житті та мистецтві, усе багатство естетичного відношення людини до 

світу. 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10374/
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Більш з наукової точки зору естетичний розвиток людини виявляє ступінь її визволення 

від природної необхідності. Це не означає, що естетичний розвиток замінює людині сон, їжу, 

одяг, відпочинок тощо, тобто її життєво необхідні потреби. Але естетично розвинена особа 

задовольняє потреби в їжі інакше, аніж естетично нерозвинена. Для естетично розвиненої 

людини, навіть зголоднілої, важливо не тільки наявність самої їжі, але й привабливість її 

зовнішнього вигляду, місце, де може угамувати голод, манера їжі тощо. Естетичний розвиток 

суспільства демонструє історичну міру гармонії природного та соціального, той ступінь 

духовного буття суспільства, де чуттєва потреба може бути задоволена без наявного фізичного 

володіння предметом, наприклад, відчуття радості від спілкування з другом, насолода від 

прочитаної книги, захоплення від побаченої картини тощо. У такому сенсі Іммануїл Кант 

називав естетичну діяльність некорисною, тобто такою, що не несе безпосередньої утилітарної 

користі. 

Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без її естетичної 

вихованості. Естетичне виховання передбачає розвиток в людини почуттів прекрасного, 

формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти 

прекрасне від потворного, жити за законами духовної краси. "Краса, — писав В.О. 

Сухомлинський, — могутній засіб виховання чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш 

побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не 

побачиш. Краса — це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається 

істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса 

вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі — вона виправляє 

наш дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса — це дзеркало, в якому ти бачиш 

сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе". 

Як висновок є сенс зазначити, що таємниця етико-естетичного феномену полягає в тому, 

щоб вслухатися у невимовне і милуватися невидимим. Тож варто навчитись бачити те, що не 

кожен побачить, і почути те, що не кожен почує, а головне зосередитись на цьому і 

насолоджуватись, адже для цього і існує естетика.. … … життя, освіта як самоосвіта, пошук і 

пізнання себе, свого імені  і свого таємничого “я”.. 
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Анотація. У роботі порушено питання проблем та особливостей адаптації 

першокурсників, проаналізовано фактори дезадаптації та умови успішної адаптації 

до навчання у закладах вищої освіти. 
Ключові слова: адаптація, студент, навчання, університет,соціалізація. 

 

Вступна частина.   Навчання у закладах вищої освіти для сучасної молоді є одним з 

найважливіших етапів їх життєдіяльності, розвитку індивідуальності та становлення як 

кваліфікованого фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених 

соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив 

поріг ЗВО. Ускладнюється проблема пристосування студентства до нового середовища тим, 

що існують певні відмінності у методах, формах та засобах між школою та закладом вищої 

освіти. Оскільки, досить часто вибір майбутньої професії залежить не від власних переваг, а 

від настанов батьків, підсилюючи цим саме в абітурієнтах невдоволення собою та ситуацією 

в цілому.  

 На думку Т. Л. Свистун, процес адаптації може ускладнюватись через такий фактор як 

внутрішнє неприйняття студентів необхідності навчатись у непрестижному начальному 

закладі і, як наслідок, отримати непрестижну професію [1]. 

Актуальність цієї проблеми є досить високою, адже студент, приходячи до університету, 

досить гостро відчуває невпевненість у собі, хвилювання, тривогу за створення нових 

контактів, які і є складовими процесу адаптації, саме тому, ціллю статті є аналіз проблем та 

особливостей адаптації першокурсників та визначення факторів, що зумовлюють прояви 

дезадаптації та сприяють успішному протіканню адаптації. 

Основна частина. Навчання в університеті для сучасної молоді є одним з 

найважливіших періодів життєдіяльності, особистісного зростання і становлення 

висококваліфікованого спеціаліста. У відповідності з Болонською конвенцією в Україні 

відбувається перехід на нові моделі навчання, суттєво змінюються навчальні плани, форми 

організації занять, критерії оцінювання знань, розробляються і втілюються нові педагогічні 

технології і стандарти освіти.  

Навчання у закладах вищої освіти стає більш складним і за формою, і за змістом. 

Проблема адаптації першокурсників широко обговорюється в системі вищої освіти , і не 

випадково, адже від успішності цього процесу багато у чому залежить подальша професійна 

кар'єра і особистісний розвиток майбутнього спеціаліста.  

Більшість студентів, які вступили до університету на перший курс, як правило, мають 

зіткнутися з низкою проблем, серед яких на першому місці стоїть проблема психологічного 

пристосування. Необхідність у психологічній адаптації людини виникає, насамперед, зі 

mailto:natalimoroz91@gmail.com
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зміною діяльності людини і її соціального оточення, так само, як у студента-першокурсника 

виникає потреба відповідної психологічної адаптації в університеті.  

Здатність до адаптації визначає здатність до подолання різноманітних перешкод на 

шляху пошуку власного місця у життєвому просторі, що є вирішальним фактором успішного 

та здорового розвитку молодої людини.  

Педагогічні аспекти адаптації студентів розглядаються у працях С. Гурі, М. Левченко, В. 

Штифурак та інших авторів. Але увага дослідників у основному зосереджена на вивченні 

різноманітних факторів, у тому числі особистісних властивостей, які викликають процес 

дезадаптації першокурсників. 

Виділимо кілька факторів, які лежать в основі типових труднощів, що зазнають студенти 

молодших курсів у період адаптації:  

1. невисокий рівень шкільної підготовки, в основі якої закладені нерозвинені 

допитливість та працьовитість, дефіцит особистої відповідальності й навчальної активності, 

низький рівень духовного та інтелектуального потенціалу.  

2. більша частина молодих людей, які приходять до закладу вищої освіти, слабко 

володіють вираженими навичками навчальної роботи, користування навчальною літературою, 

конспектування, організації та планування своєї самостійної роботи, у більшості колишніх 

школярів відсутні стійкі навички володіння прийомами раціонального мислення, 

запам’ятовування, розподілу та концентрації уваги, погано виражена вольова регуляція в 

подоланні труднощів під час навчання;  

3. переважаюча частина студентів приходять до вишів з абсолютним переконанням у 

тому, що їх усьому повинен хтось навчити, все показати та пояснити, адже бачать себе у 

звичній для умов середньої школи пасивній ролі, а не активній ролі студента університета, 

основне завдання якого – здобування знань самостійною важкою працею; 

4. низький рівень розвитку загальної культури, етичної та трудової вихованості, що 

проявляється на фоні обмеженого життєвого досвіду й соціальної зрілості;  

5. недостатня вираженість установки студентів на прогресію разом із слабким проявом 

ціннісного ставлення до знань, адже, чимало студентів лише в ході адаптації починає 

усвідомлювати серйозність зробленого кроку, при цьому одні розчаровуються, другі – 

байдуже ставляться, а треті – починають проявляти інтерес до майбутньої спеціальності й 

робити невпевнені кроки до ознайомлення з нею.  

6. невпевненість більшості першокурсників у тому, що їм під силу успішне навчання у 

виші, адже, не всі випускники загальноосвітньої школи об’єктивно в змозі справитися з 

вимогами, обсягом і темпом роботи університету, що розраховані на здібних та підготовлених 

людей [2]. 

На етапі адаптації студентів дуже важлива наявність психологічної підтримки, 

доброзичливості, уваги та індивідуального підходу до кожного. Усе це сприятиме скороченню 

періоду пристосування до навчального процесу у вищій школі. 

Однією з ефективних форм управління адаптаційним процесом є кураторство. Саме від 

куратора академічної групи залежить успішність проходження періоду адаптації 

першокурсниками до нового соціального середовища. Успіх діяльності куратора переважно 

залежить від чіткого осмислення та визначення напрямів оптимального вибору форм і методів 

виховання, що значно підвищить ефективність управління адаптаційним процесом.  
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Основними напрямами системи організаційно-педагогічних заходів, які дозволяють 

кураторові оптимізувати роботу і швидше досягти бажаних результатів, є:  

• проведення роботи з ознайомлення студентів з особливостями навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі, професійного орієнтування;  

• ознайомлення куратора з соціально-демографічними характеристиками студентів, 

вивчення рис характеру, рівня знань і суспільної активності; 

• вивчення системи міжособистісних стосунків, що формується;  

• розвиток у першокурсників організаторських умінь та навичок;  

• надання допомоги студентам в організації самовиховання [3]. 

Основними завданнями куратора на початковому етапі формування професійних 

інтересів виступає:  

• виявлення у студентів мотивів вступу у заклад вищої освіти, стан розуміння 

специфіки і характеру обраної професії;  

• визначення рівня свідомості вибору навчального закладу і професії, діагностика 

даних, які можуть і мають бути розвинуті у процесі підготовки майбутніх фахівців. 

Кураторові необхідно приділяти головну увагу активному ознайомленню студентів із 

вимогами, що пред’являються професією до особистості фахівця. 

Висновки. Таким чином, швидка та якісна адаптація студентів першокурсників є 

необхідною умовою для їх подальшого й успішного навчання.  

Перші місяці навчання, перші атестації, заліки та іспити виявляють багато студентів, у 

яких з різних причин виникають труднощі з навчанням, тому вони потребують педагогічної 

допомоги. Вузівське навчання порівняно зі шкільним має ряд відмінностей і багато у чому 

специфічніше за своєю методикою, тому не всі вміння й навички навчальної роботи, які 

засвоєні в школі, застосовуються у системі вузівського навчання. Деякі з них стають навіть 

перешкодою вузівським методам навчання.  

Адаптація студентів в умовах закладу вищої освіти є складним, багатоаспектним, 

динамічним процесом, що вимагає синергетичного підходу до дослідження проблеми, 

поєднання зусиль філософії, психології, педагогіки, фізіології та інших наук. Особливо 

важливим є питання розробки і реалізації психолого-педагогічних моделей роботи кураторів 

по адаптації першокурсників в умовах вищого навчального закладу. 

Усвідомлюючи багатогранність проблеми ми зосередили увагу тільки на певних 

аспектах досліджуваної проблеми і зробили спробу концептуально визначити можливу 

психолого-педагогічну модель адаптації в контексті роботи кураторів. 
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Problems and peculiarities of adaptation of personnel students in higher education institutions 

Text of the annotation. The paper addresses the problems and peculiarities of freshman adaptation, analyzes 
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Мороз Н. С., Патлайчук О. В. 

Проблемы и особенности адаптации студентов-первокурсников в высших учебных заведениях 

Аннотация. В работе затронуты вопросы проблем и особенностей адаптации первокурсников, 

проанализированы факторы дезадаптации и условия успешной адаптации к обучению в высших 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: адаптация, студент, обучение, университет, социализация. 
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Дитинознавство - це сума психолого-педагогічних знань про дітей, набутих у процесі 

навчально-виховної практики народу. 

Дитинознавство зосереджує в собі і погляди народу на формування та розвиток 

особистості дитини. Воно виступає як органічний компонент духовної культури нашого 

народу, української родинної етнопедагогіки. Наш народ мав глибокі знання внутрішньої 

природи дитини й виняткове вміння здійснювати підхід до неї на основі врахування вікових 

особливостей, статі, індивідуальних рис характеру. 
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У процесі багатовікової практики, контактів з дитиною і спостережень за нею наш народ 

нагромадив величезну кількість цінних знань про дітей. Однак науковці звернули на них увагу 

порівняно недавно. Наприкінці XIX - на початку XX століття на сторінках періодичної преси 

почали з'являтися повідомлення про родильну обрядовість і догляд немовлят (О. Малинко, О. 

Онищук, І. Барвінський, Д. Лепкий). 

Цікаві відомості містить праця М. Костомарова «Сімейний побут у творах 

південноруської народної пісенної творчості», праця «Дитина в звичаях і віруваннях 

українського народу» М. Грушевського, праці І. Франка «Жіноча неволя в руських піснях 

народних», «Дітські слова в українській мові». У 1921 р. в с. Старосілля Остерського району 

Чернігівської області була заснована перша в Україні етнографічна дослідна станція. 

Працівник станції Н. Заглада видала монографію «Побут селянської дитини» (1926). У роки 

сталінського свавілля були піддані анафемі дослідження в галузі етнографії дитинства. Інтерес 

до етнопедагогіки відновився на початку 1970-х років і пов'язаний з іменем В. 

Сухомлинського, який бачив у народі «живе вічне джерело педагогічної мудрості». Згодом 

українського дитинознавства певною мірою торкалися у своїх творах С. Бабишін, Н. 

Гаврилюк, Г. Довженок, В. Скуратівський, М. Стельмахович, Є. Сявавко. 

Тож, на мою думку, є надзвичайно правильним  те, що дитинство знову притягує до себе 

увагу дослідників-філософів саме на етапі входження людства у нове тисячоліття. Тож дитина 

вже з найперших років свого життя занурюється в етнічне, релігійне, національне, майнове і 

тому подібне розмаїття, змушена адекватно реагувати на численні бар’єри, що постійно і 

невідворотно створює навколишній світ, ускладнюючи процес соціалізації людини, її 

входження в життя у якості всебічно розвиненої особистості.  

Виходячи з цих слів,ми розуміємо що дитинство – це головна пора , коли потрібно вчити 

добру, миру. 

Формувати характер і давати настанови на майбутнє. 

Недаремно багато дослідників  переконливо доводять, що саме на особистості 

перетинаються лінії розвитку політики, економіки, культури, освіти. Тож саме гармонійно 
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розвинута, творча особистість - стратегічний ресурс соціально - економічного і культурного 

розвитку будь-якої держави. Від неї безпосередньо залежить майбутнє її держави. 
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Етикет – поняття, що формувалось за часів античних філософів та творців які є 

прабатьками сучасної культури. Поняття етикет для всіх людей єдине (це збірка норм та 

заздалегідь прописаних правил, для правильної та тактовної поведінки в присутності частини 

суспільства), але корегуються культурними представниками народу, відповідно до традицій 

та культурних цінностей, спадщини країни – тому може різко вирізнятися один від одного, 

особливо це помітно на ключових моментах. Саме поняття «етикет» було засновано в 17 

столітті на території Французького королівства, але це не означає, що істини прописані 

філософом Платоном чи Аристотелем, не можуть існувати під егідою етикету.  

Що входить до складу етикету? Перелік гарних манер з нотою французького шарму, 

ввічливість, яка відтворюється не лише в словах «Дякую», «Добрий день», багата на слова 

мова без вживання слів-паразитів, що, доречі, є проблемою сучасного суспільства, уважність 

до слів співбесідника та вміння контролювати свої емоції. 

Перші, хто робили величезні внески у вихованні етикету серед людей, були князі 

Володимир Великий та Ярослав Мудрий, але у літописанні, в спадок нащадкам, залишив по 

собі писання Володимир Мономах, який прийшовши на трон у складні часи для Русі (вони 

https://vseosvita.ua/library/dopovid-m-g-stelmahovic-ukrainska-rodina-etnopedagogika-76540.html
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були складні через розбрат братів на троні) він переписав систему коронування та залишив 

слова, достойні пам’ятті, що наставляли на вірний путь до людини з великої букви. «Научися, 

вЂрный человЂче, быти благочестию дЂлатель, научися, по евангельскому словеси, «очима 

управленье, языку удержанье, уму смЂренье, тЂлу порабощенье, гнЂву погубленье, помыслъ 

чистъ имЂти, понужаяся на добрая дЂла, господа ради; лишаемъ — не мьсти, ненавидимъ 

— люби, гонимъ — терпи, хулимъ — моли, умертви грЂхъ.» (цитата з Поученье (За 

Лаврентіївским літописом 1377 р.)) 

Для чого нам потрібні правила етикету? Правила етикету не закон, кожен обирає сам 

слідувати правилам чи ні, але суспільством цінується коли людина слідкує за своєю 

поведінкою, тому вона обдарована увагою та повагою від людей, з якими вона проводить час. 

До неї прихильно ставляться та готові співпрацювати на довірених стосунках. «Стався до 

когось так, як хотів би, щоб ставились до тебе» гарний вислів, який описує потребу у 

формуванні компетенції етикету, навіть на мінімальних основах, що не потребують зусиль у 

виконанні.  
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Люди різняться не лише за своєю зовнішністю, характером, походженням, але й за 

іменами. Багато хто говорить, що потрібно цінувати своє ім’я, гідно його берегти відповідно 

до етичних норм, щоб і «пляма» на твоє ім'я не впала. Історія людства не знала епохи, коли у 

людей не було б імені. Я ніколи не звертала особливої уваги на зміст та глибину цих думок. 

Уже в дорослому мені відкрилася неабияка мудрість: ім'я – то як синонім всього етичного, як 

твоє духовне єство, особливо, коли мова йде про вчителя. 

Скільки людина існує як цивілізована особистість, стільки, мабуть, існує і поняття етики 

та освіти. Що ж означають ці два поняття? Як вони пов’язані з іменем? На мою думку, недарма 

ці поняття стоять поруч з іменем, бо власне ім'я — це те, що виділяє людину серед інших, 

індивідуалізує її в узгодженні з моральною культурою та освітнім рівнем. Із року в рік вчитель 

продовжує себе в своїх учнях – його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на 

майбутнє. Образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого залишиться в пам’яті на все 

життя. 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10192/
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Дитина народилася, їй дається ім'я, вона виростає, починає розуміти, що всі її вчинки 

визначаються саме іменем, тому вона повинна відповідати за них. Відповідати за свої вчинки 

означає весь час жити за нормами загальнолюдської моралі, що з давніх-давен дійшла до тебе. 

Ім’я спрямовує нас, але людина сама повинна визначати цілі й спосіб власного життя, гідно 

несучи своє ім’я як своєрідну емблему особистості. Учителі – люди, які навчають саме цього, 

яким завжди добре вдається вищесказане. 

«Покликання вчителя — не тільки збагатити учнів і вихованців знаннями з різних сфер 

культурного буття людства, а, перш за все, допомогти їм знайти себе у культурному просторі, 

сформувати власну культурну самосвідомість» [1]. 

Безумовно, ім’я вчителя асоціюється з високим рівнем педагогічних знань, розвиненою 

системою професійних якостей вчителя, що визначають його професіоналізм і майстерність 

[1]. 

Як приклад, наведу спогади про вчителя: «Його мораль завжди ховалася між рядками. І 

запам’яталась на все життя. Його наука не була повчанням. Це були практичні поради, які 

могли згодитися. …  ставився до нас рівно, без зверхності, без приниження, але й без 

панібратства.» Вдячність учнів – це найкращий спосіб дізнатись, що приховує ім’я того чи 

іншого вчителя [2]  . 

Ми, як вчителі, повинні жити чесно, гідно і красиво, пам'ятаючи своє ім'я, не 

заплямовуючи його поганими вчинками. Вірно говорить народна мудрість: «Посієш звичку – 

пожнеш характер. Посієш характер – пожнеш долю».  
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Актуальність ролі філософії в житті і діяльності людини важко переоцінити. Адже зі 

стрижневими поняттями моральної філософії як добро і зло ми стинаємось ледь не кожен день. 

Питання про позитивну чи негативну роль філософії не має чіткої та вичерпної відповіді. 

Показником цього може бути сама цивілізація, яка періодично об'являє філософію нікому не 

потрібною «гімнастикою розуму». Але ось парадокс: скільки б не проголошували остаточну 
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загибель філософії, скільки б не приводили доказів її повної непотрібності, інтерес до 

філософії не тільки не зберігається, а й зростає, особливо в переломні епохи. 

Відтак, в чому призначення філософії? Чому практично кожна людина філософствує? — 

людина філософствує тому, що вона людина. Будучи свідомою істотою, людина теоретизує, 

філософствує, вона не може чинити по іншому, тому що це є самий універсальний і необхідний 

спосіб її духовного існування. 

Думку про те, що кожна людина постійно відчуває потребу в філософії, потрібно 

додатково пояснити. Доти, доки у людини є можливість діяти у рамках здорового глузду, 

звичних, напрацьованих стереотипів діяльності, вона не відчуває потреби в філософії. Потреба 

в безпосередньому застосуванні філософії виникає тільки тоді, коли від готових «рецептів» 

доводиться переходити до створення нового бачення світу, нових висхідних принципів 

діяльності. Можна твердити, що людина вільно обходиться без філософії тією мірою, якою її 

діяльність є формалізованою, запрограмованою. Але без філософії не обійтись людині, яка 

розмірковує, творить і орієнтується на відповідальність перед світом, а не на владу над ним. 

Але чи може пересічний громадянин піднятись до висот філософського осмислення 

світу? Однозначно ні. Сокровенна ціль філософії (як і релігії) — вивести людину з сфери 

повсякденності, захопивши вищими ідеалами, відкрити шлях до самих досконалих цінностей. 

Але якщо релігія — це масова свідомість, то філософія — свідомість елітарна, яка вимагає не 

тільки таланту, а й професійної виучки. 

Таким чином, призначення філософії для людини виражається в слідуючих моментах. 

Вона: 

• руйнує звичні стереотипи мислення, виступаючи проти обмеженості здорового глузду, 

за критичний перегляд всього звичного, загальноприйнятого; 

• формує свободне, нестандартне мислення, мислення по аналогії; 

• виховує увагу (та повагу) до інакомислення; 

• служить теоретичною базою для розумної орієнтації людини у світі; 

• формує методику пошуку відповідей на так звані вічні питання. 

Для різних соціальних організацій і суспільства в цілому філософія виступає іншою 

своєю стороною. Практично ні одна держава світу (за виключенням перехідних, «аморфних» 

етапів) не може обійтися без узагальненої філософської стратегії розвитку. Програма кожної 

партії також обов'язково вміщує в себе (як базисні) філософські положення. Справа тут в тому, 

що філософія виступає накопиченим і узагальненим духовним досвідом людства. Тим 

досвідом, з якого необхідно брати уроки. 

Є поширена позиція, що в житті відсутній чорне і біле, є тільки сіре, що добро і зло єдині 

і виконують якусь спільну місію, мало не нав’язану Богом. Про Бога сказано: «Бог є світло і 

немає в Ньому ніякої темряви». Для мене є добро, і воно абсолютне, чисте, не затьмарене, як 

якась велика сила, дана нам згори. 

Для визначення, що таке добре, а що таке погано, що є добром, а що злом, дуже важливо 

зрозуміти, де знаходиться межа між ними. Що ж все-таки є добром, а що – злом, з точки зору 

наукової термінології? 

Добро – поняття моральності, що означає навмисне прагнення до безкорисливої 

допомоги ближньому, а також незнайомій людині, тварині і навіть рослині. У життєвому сенсі 

цей термін відноситься до всього, що отримує у людей позитивну оцінку, або асоціюється зі 

щастям і радістю. 

http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2083-sochinenie-na-temu-dobro
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Зло – поняття моральності, що означає навмисне, умисне, свідоме заподіяння кому-

небудь шкоди, збитку, страждань. У життєвому сенсі зло відносять до всього, що отримує у 

людей негативну оцінку, працюється ними, суперечить правилам моралі. 

Добро і зло – протилежності, які заперечують одна одну. У європейській традиції добро 

зазвичай асоціюють зі світлом, світлим, білим. Зло – з темрявою, темним, чорним. 

Проблему добра і зла можна розглядати в самих різних областях, таких як, етика, 

філософія, релігія, фольклор, але ми зупинимося на темі добра і зла в сучасному світі. Це 

найбільш поширена тема для розмірковування про те, що ж все-таки є добром і злом з точки 

зору сучасного суспільства. 

Для кожного з нас добро і зло символізує абсолютно різні речі. Для когось перевести 

стару через дорогу – єдине добро всього його життя, а для когось побудувати безкоштовну 

школу для дітей-сиріт – дещиця в незліченній низці добрих справ. Злом багато хто вважає 

вживання алкоголю, куріння, нецензурну лайку. Хтось вважатиме це способом життя… Як 

казав Лев Толстой: «- Ми любимо людей за те добро, яке ми їм зробили, і не любимо за те зло, 

яке ми їм робили!». 

Поняття про добро і зло мають формуватися в дитинстві. І починається добро саме тоді, 

коли на світ з’являється дитина. Чисте, світле, воістину добре створення Боже. Виховуючи у 

дітей прості повсякденні правила поведінки, ми плекаємо моральний кодекс покоління. Надалі 

на формування доброго і злого у свідомості дитини величезний вплив справляє дитячий сад, 

потім школа, ВУЗ. Але саме в сім’ї закладаються початкові основи особистості. 

Сухомлинський стверджує, що «діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, честь і 

безчестя, людську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть свій вимір часу». Все 

питання в тому, як зберегти всю цю чистоту і непорочність маленького серця.  

Я думаю, що необхідно направляти позитивну енергію на знищення зла як явища. Кожен 

день, кожну годину, кожну мить. Людина ніколи не стане повністю ідеальною, а зменшувати 

злі діяння може кожен. Шляхом самопошуку, самовдосконалення, самодисципліни та 

самореалізації.  
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Частина І 

Інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів 

через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та 

зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».  

ЮНЕСКО 

Інклюзивне навчання - це новий спосіб отримання освіти, коли учні з особливими 

освітніми потребами, тобто діти, які потребують постійної або тимчасової додаткової 

навчальної, медичної і соціальної підтримки, навчаються в загальному освітньому середовищі 

за місцем свого проживання. Інклюзивна освіта приходить на зміну інтернатній системі 

навчання, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються окремо від дітей з нормо 

типовим рівнем розвитку, або домашньому та індивідуальному навчанні. Загалом у країні є 

близько 47 тисяч дітей із особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта бере початок з 5 вересня 2017 року, коли був прийнятий Закон України 

«Про освіту», який зовсім відрізняється від інших та відкриває широке поле впровадження 

інклюзії у системі освіти. Відповідно до нього особи з обмеженими можливостями мають 

право здобувати освіту в усіх навчальних закладах. Тобто, будуть створюватися для таких 

дітей інклюзивні та спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Процеси залучення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні 

заклади набувають значного поширення, але вони стануть успішними лише за умови зміни 

ставлення в суспільстві до цих дітей та до ідеї інклюзії, а також покращення матеріального 

забезпечення системи освіти, здійснення необхідної фахової підготовки майбутніх педагогів і 

проведення їх масової перепідготовки. 

Переваги інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами : 

• Можливість налагодження стосунків із суспільством та ровесниками з нормо типовим 

рівнем розвитку. 

• Можливість розвитку індивідуальних сильних сторін і талантів. 

• Можливість брати участь у житті класу та громади та ін. 

Переваги для дітей без особливих освітніх потреб : 

• Вчаться толерантно ставитися до людей і особливо до дітей з особливими освітніми 

потребами. 

• Вчаться співчувати іншим. 

• Вчаться налагоджувати й підтримувати стосунки з людьми, особливо з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Переваги для батьків та вчителів : 

• Родини з дітьми з особливими освітніми потребами  отримують моральну підтримку 

від інших батьків. 
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• В інклюзивних класах вчителі краще розуміють індивідуальні особливості та потреби 

учнів. 

• Фахівці інклюзивного навчання вчаться працювати в команді, а також гарно володіти 

методиками, що сприяють гармонійному розвиткові індивідуальності. 

Частина ІІ 

Ми взяли на себе сміливість і вирішили визначити основні філософські ідеї, котрі 

посідають чільне місце у розвитку інклюзивної освіти. 

Ми виділили два напрями — це ідеї гуманізму та прагматизму.  

Як відомо, в основі концепції гуманізму лежить думка про те, що особистість, її гідність 

та права є основною соціальною цінністю. Саме ця ідея є однією з основоположних в 

інклюзивній освіті, адже кожна людина як із нормотиповим рівнем розвитку, так і з 

особливими освітніми потребами має право на навчання. Також вплив концепції гуманізму 

можна спостерігати і у термінологічній сфері інклюзивної педагогіки, коли на зміну грубим та 

застарілим термінам, які висувають на перше місце психофізичне порушення людини, а не її 

особистість (наприклад, аутист, олігофрен), прийшла толерантна лексика, що, насамперед,  

ставить на перше місце особистість, а вже потім порушення( наприклад, дитина з аутизмом, 

людина з порушенням інтелекту). 

Така термінологія була впроваджена з ціллю зупинити приниження гідності людей із 

психофізичними порушеннями, зробивши головний акцент на слові “людина”, тобто на 

особистості. 

Наступним філософським напрямом, який також зайняв важливе місце у розвитку 

інклюзивної освіти — це прагматизм. Як усі знають, в основі даного світогляду лежить 

судження про значення різних систем, теорій, ідей щодо їхньої здатності задовольнити 

потреби суспільства, доцільності їх використання.  

Особливе значення для розвитку інклюзивної педагогіки має відомий прагматик, 

психолог та освітній діяч Джон Дьюї. Його ідеологічною спадщиної і до сьогодні 

користуються представники як у спеціальній, так і в загальній  освіті. Проте варто виділити 

найцінніші для інклюзивного навчання ідеї Дж.Дьюї, а саме: 

 - практична спрямованість навчання(весь засвоєний теоретичний матеріал має бути 

закріплений на практиці); 

 - опора на життєвий досвід(подання зрозумілих для учнів прикладів, взятих із 

щоденного життя); 

 - організація навчання відповідно до особливостей та потреб дитини; 

 - підтримка активності дитини, використовуючи дослідницький метод (учні виступають 

у ролі дослідників); 

До того ж варто зазначити, що під впливом прагматизму було сформовано таку важливу 

думку для інклюзивної освіти, як необхідність ставити  акцент на тому, що дитина здатна 

осягнути та зробити, ніж на тому, що вона, в силу свого розвитку, не може. 
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«Час минає!» —  

звикли ви казати внаслідок встановленого невірного поняття.  

Час вічний: ви минаєте! Моріц Готліб.  

Час — анізотропна (незворотна) умова зміни станів в матеріальній дійсності, в онтології 

аналогічний фізичному часу, в екзистенційному розумінні — екзистенційним ідеям 

«минулого», «теперішнього», «майбутнього».  

Час — загальна форма буття, що виражає тривалість процесів взаємодії та послідовність 

зміни його станів. 

Час — одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору-часу, 

вздовж якого протягнуті світові лінії фізичних (матеріальних) тіл. Як філософська категорія 

час, вочевидь, є невід'ємним атрибутом світу, він почався із народженням світу й зникне, коли 

світ добіжить кінця. 

У кількісному (метрологічному) сенсі поняття час має три аспекти: 

- координати події на тимчасовій осі. На практиці це поточний час: календарний, 

обумовлений правилами календаря, і часом доби, обумовлений якою-небудь системою 

числення (шкалою) часу (приклади: місцевий час, всесвітній координований час); 

- відносний час, часовий інтервал між двома подіями; 

- суб'єктивний параметр при порівнянні декількох різночастотних процесів. 

Попри кардинальну зміну ролі у теорії відносності, відповіді на питання «яка природа 

часу?» немає. Немає також відповіді на питання, чому час безупинний, а не дискретний, і чому 

ми живемо у світі з одновимірним часом. Втім, у сучасній математичній фізиці вже робляться 

перші спроби відповісти на ці питання.  

Фундаментальною властивістю часу є його однонаправленість. Час завжди протікає від 

минулого до майбутнього. 
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Серед філософів існує два суттєво різні погляди на час. Один із них розглядає час як 

фундаментальну структуру всесвіту, вимір, в якому відбувається послідовності подій. Такого 

реалістичного погляду притримувався, зокрема, Ісаак Ньютон, тому такий час часто 

називають Ньютонівським.  

Протилежна точка зору притримується думки, що термін час не позначає будь-якого 

реального виміру, через який «рухаються» об'єкти чи події, ані будь-якої сутності, що «пливе», 

а є інтелектуальною концепцією (разом із простором і числами), що дозволяє людям 

установити послідовність подій і порівнювати їх. Цієї другої точки зору притримувалися 

Готфрід Лейбніц та Іммануїл Кант. Вона стверджує, що простір і час «не існують самі по собі, 

а є результатом того, якими ми уявляємо речі», оскільки ми можемо знати речі тільки такими, 

якими вони нам здаються. 

Час - філософська категорія, яка означає властивість матерії послідовно змінювати свій 

стан і якості, тривалість свого буття, фази, етапи, цикли існування. 

Універсальні властивості часу - тривалість, неповторність, необерненість, ритміка, 

пульсування. У філософії розрізняють: об'єктивний (фізичний) час (фіксація сумарних 

процесів у мікросвіті або ритмів руху небесних тіл); суб'єктивний час (пов'язаний із його 

усвідомленням людьми); біологічний час (тривалість існування живих організмів); соціальний 

час (хронологічні виміри динаміки соціальних процесів, людського буття). Сучасне розуміння 

простору і часу ґрунтується на знаннях їх взаємозв'язку (багатомірний простір, нелінійні 

моделі течії часу). Єдність просторово-часових властивостей світу характеризують як 

просторово-часовий континуум, а їх універсальність і цілісність - як континуальність, тобто 

як форму організації всього розмаїття нескінченного світу. Розрізняють філософський, 

астрономічний, фізичний, біологічний, історичний, соціальний, психологічний, художній 

зміст простору і часу. Час соціальний, період життя людини - справжня цінність. Цінувати час, 

не витрачати його "на всяких безделен род", закликав "український Сократ" Г. Сковорода. "Не 

наше то уже, что прошло мимо нас. Не наше то, что породит будуща пора. Дневній день только 

наш...". 

Ідея часу спирається, по-перше, на безпосереднє переживання людиною незворотних 

процесів, що відбуваються в його свідомості і тілі; по-друге, на спостереження над 

безперервно мінливими явищами зовнішнього світу; по-третє, на спогади про минулі і 

припущення про майбутні події в житті людини. Рефлексія над переживаннями і 

спостереженнями, спогадами і передчуттями породжує різноманітні концепції часу, які можна 

умовно звести до шести групах, складовим три пари протилежностей. 

Час ... дивовижна річ ... Його так мало, коли запізнюєшся ... І так багато, коли 

чекаєш ... І справді, його так мало і так багато водночас. Все в нашому житті має свою ціну і 

розраховуємось ми часом. Напевно, час це найцінніше , що є у нас. Він не стоїть на місці. Його 

нечутний біг стає помітним, коли, озирнувшись назад, ми з подивом виявляємо, як швидко 

пролетіли роки.  

З першим подихом дитини починається невтомний відлік часу її життя. І ми не можемо 

сказати, скільки годин або років у її розпорядженні. Часто ми хочемо повернути час назад, 

пережити деякі моменти нашого життя, але це неможливо. Час тече як ріка, не зупиняючись 

не перед ким.  

Забуваючи про час, ми живемо у вихорі подій, справ, успіхів і невдач, і воно нагадує нам 

про себе іноді дзвінком будильника або відірваним листком календаря. А іноді потрібно 
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просто зупинитись на хвилинку і зрозуміти чи все ти робиш правильно, чи правильно ти 

використовуєш свій час, бо не час минає, а минаєм ми. 

Життя дуже коротке і час, який дається нам, безжально забирає у нас найдорожчих 

людей, від яких залишаються тільки приємні спогади всередині, які зігрівають нас. Потрібно 

цінувати те, що є у тебе зараз, проводити хвилини, години, дні зі своїми найдорожчими 

людьми. Не марнувати час на дрібниці. Адже, одного дня, прокинувшись, ти можеш зрозуміти, 

що все твоє життя пролинуло якось не так. Стільки багато не сказано, стільки багато не 

зроблено, стільки багато цікавих книжок не прочитано і стільки багато чого не побачено. На 

жаль, це розумієш занадто пізно, а саме тоді, коли вже багато втрачено і його неможливо 

повернути. Час безцінний. Добре подумай, на що ти його витрачаєш.  

Цінуймо своє життя і час, який дається. Кажи те, що думаєш, роби те, про що мрієш. 

Будь завжди собою і пам’ятай, що не потрібно витрачати час даремно, адже це матеріал, з 

якого зроблене життя. 
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Ім`я людини, дане їй при народженні, може вплинути на все її подальше життя. Не дарма 

кажуть: «Як корабель назвеш, так він і попливе». Так і з людиною, від того, яким ім`ям її 

назвуть, буде залежати багато, починаючи від характеру і закінчуючи удачею. 

Відповідно до даного твердження, напрошується питання: А як же виховання, генетична 

схильність і нарешті – доля, невже все це не має значення, а впливає тільки звичайний набір 

букв? Спробуємо в цьому розібратися. 

Таємничий вплив імені на долю людини було помічено ще в глибоку давнину. Про це 

свідчить хоча б той факт, що у більшості народів світу був звичай приховувати справжнє ім'я 

дитини, оберігаючи його від злих духів. 

Даючи дитині ім’я при народженні, батьки, в першу чергу, хочуть, щоб воно приносило 

йому удачу і було відображенням його особистості. Ім’я і доля нерозривно пов’язані один з 

одним. Крім того, ім’я може бути пов’язано не тільки з майбутнім, але і минулим. 

Також батьки вибирають ім’я дитині за церковним календарем. Малюк отримує ім’я 

святого, який стає його Ангелом-Хранителем. Адже Ангел буде допомагати і захищати дитину 

протягом усього життя. 

Можна сказати, що вплив імені на долю  залежить від того, як воно сприймається 

оточуючими. У кожному суспільстві є свої традиції, своя історія, своя релігія і своя мова. 

Найбільш сприятливо складаються долі людей, імена яких відповідають традиціям тієї 

місцевості, де вони народилися і виросли. Навпаки, ім’я, нетрадиційне для суспільства, в 

якому народився і виріс його носій, може всерйоз зіпсувати характер людини і визначити 

несприятливий хід його долі. 
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Але цей факт не завжди є правильним. Адже ми самі собі створюємо перепону щодо 

свого ім’я, вважаємо що нічого не доб’ємося в житті, що ніхто не стане дружити з нами, чи не 

знайдемо собі другу половинку і безліч таких проблем ми створюємо собі самі. Не можна 

сказати, що ім’я все ж таки впливає на наше життя, адже свою долю ми вирішуємо самі і не 

важливо як тебе звати.  

Але якщо полюбити своє ім’я то, відповідно, і легше прийдеться в житті. Якщо перестати 

соромитись його, то з впевненістю можна знайомитися з іншими людьми. Можливо мрія стати 

актрисою, чи співачкою залишиться назавжди мрією, бо ім’я не підходить для сцени. Це не є 

великою проблемою. Це все переконливість. Треба припинити жити такими деталями, адже 

якщо  маєш талант до цього,то ім’я абсолютно не заважатиме. 

Зараз дуже актуальною темою є тема насміхання над чужим ім’ям. Підібрати ідеальне 

слово для того, щоб назвати людину, яка любить висміювати інших, досить важко. Всі 

стикалися з такими людьми, а може бути, є ними. В наш час багато людей насміхаються з 

чужих імен. З погляду психологів – це може закінчитися не смішно. Людина може закритися 

в собі, стати відлюдькуватою, а ще гірше покінчити життя самогубством. Адже у всіх нас різне 

сприйняття чужих думок щодо нас і нашого імені. Не важливо, яке ім’я має людина, важливо, 

яка в неї душа. І яке б ім’я не носила людина, ми повинні поважати цей вибір. 

Ім’я для людини дане для того,  щоб прикрашати її, щоб відрізнятися серед інших людей. 

Людина яка має ім’я вже особлива, а висновок з цього можна зробити один – всі ми особливі. 

Радійте тому як вас назвали батьки , бо це вже велика честь бути названим непростими 

людьми, а найближчими для вас людьми – батьками. І будуйте своє життя, тому що воно 

залежить тільки від вас і ніяке ім’я на нього не впливає. 
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Етика – це багатогранність, сенс цього поняття для кожного. Це  не тільки 

взаємовідносини між людьми, але й ставлення до світу. Етика для мене – моральні цінності, 

стосунки між людьми. Вона дуже тісно пов’язана з моралью. Мораль — реальні процеси. 

Якщо говорити про етику вчителя, можна сказати, що вона має певну специфіку. Мораль 

вчителя- реальна поведінка людей і відповідна діяльність. Кожний педагог має свою етику, 

якої притримується. Це може бути реалізація своєї свободи, волі, у кожної особистості є певні 
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мотиви, цінності, переживання, почуття. Діяльність для мене є свого роду моральний 

обов’язок, перш за все перед самою собою. Кожного дня, ранку я ставлю перед собою мету, 

обов’язок , який маю виконати. Тому це є важливим, оскільки, виконання певних планів несе 

позитивні емоції та бажання рухатись вперед. Люди приймають ті чи інші моральні норми, на 

яких ґрунтується наш вибір.  Мораль орієнтує на пошук і реалізацію блага, досконалості, 

щастя.  

Що ж таке освіта? Освіта – знання: себе, світу, галузей науки. Також в ній розкривається 

мислення та думки педагогів, доведення, аргументація, вирішення проблем освіти. До 

прикладу візьмемо професію вчителя, яка потребує постійного розвитку. Є відома аксіома, що 

якість системи освіти не може бути вищою за якість вчителів, котрі в ній працюють.  Вчитель 

постійно йде в ногу з часом. Слідкує за освітніми реформами, потребами школярів. Він 

різносторонньо розвивається. Освітній розвиток вчителя – це бажання його самого творити та 

дізнаватися. Створена багато онлайн ресурсів для покращення роботи. Від використання ІКТ 

технологій до проведення уроків. Більшість українських вчителів потребує осучаснення знань 

з предметів, які вони викладають, і оволодіння новими прийомами та підходами до 

викладання. Чинна система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів не спроможна 

забезпечити такі зміни. Хороший вчитель має не просто передати дитині інформацію, а 

мотивувати дитину навчатися та підтримувати її розвиток.  Українська школа досі працює за 

стандартами минулого століття: навчає діяти тільки за алгоритмом, по наперед заданій схемі, 

що робить її випускників непристосованими до життя у високотехнологічному мінливому 

світі. Без якісної освіти ніде взяти видатних науковців, доброчесних суддів і відповідальних 

держслужбовців. В освіті окрім навчання важливу роль займає партнерська взаємодія.  

Кожне явище, предмет. Дія має власне ім’я. Ім’я – це не тільки назва суб’єкта, але саме 

через це нас сприймають отчуючі та і ми самі. Ім’я допомагає розрізняти нас один від одного. 

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Дитині може бути дано не більше двох імен. 

Російські соціологи провели дослідження, щоб визначити жіночі імена, які найбільше 

подобаються чоловічій статі.   

Кожне ім’я має свою магічну силу. Відомо, що імена є необхідним засобом пізнання та 

спілкування, які пов’язують мову з реальним світом. Ще з античних часів власному імені 

надавали великого значення. Виявлення смислу імені дуже важливе, бо саме смисл - та ланка, 

яка пов'язує ім'я з предметом.  Носіями імені можуть бути не тільки слова і словосполучення , 

а й деякі речення. 

Слово "людина" позначає не багатьох людей, а не визначену людину. Тому ім’я значного 

полегшує визначення особистості. 

Ім’я для мене – це смисловий відтінок. Велике значення ще має як його сприймають 

оточуючі. І чи подобається воно тобі. На власному досвіді можу сказати, що ім’я має велику 

силу.  

Можна зробити висновок, що все пов’язна з нами має певну свою філософію. 
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Анотація. У роботі проаналізовано стан людини и техніки. Визначено відмінності 

між людиною та технікою, а також проаналізовано як людина йде до вершини. 

Ключові слова: людина, техніка, навчання, світ. 

 

Вступна частина. Людина і техніка її нові можливості. Людство завжди розвивалася в 

техніки і з кожним роком ми прагнемо до видання чогось нового або ж чогось більш 

усовершенствуемого. Розвиток техніки включає три основні етапи це, знаряддя ручної роботи, 

машини а так само автомати.  

Техніка в своєму розвитку зараз, мабуть, починає наближатися до людського рівня, 

рухаючись від аналогії з фізичною працею і його організацією до аналогій з ментальними 

властивостями людини. Поки ми досягли зоологічної стадії техніки, дійсно значно розроблена.  

Треба даному етапі техніка безсумнівно збагачує людське існування, вона є нам засобом, 

за допомогою якого кожна людина може пристосувати середовище до себе, так само 

економлячи свої зусилля і полегшує життя. Але в сучасну епоху у взаєминах "Людини-

техніки" є і свої проблеми. Сама головне проблема як на мене, це співвідношення штучного і 

природного інтелекту, іншими словами межа між людиною і технікою. Яким чином ця 

проблема може вплинути на людство? А таким чином що в майбутньому штучний інтелект 

може перевершити людини і буде вміти робити в два рази краще ніж людина.     

Основна частина. У ⅩⅩⅠ столітті ніж в іншому поколінні техніка зросла в 5 разів якщо 

не більше. У людини є набагато більше можливостей і так же надій на своє майбутні. Сама 

більш поширена країна в світі по техніці це є такі дивні як Китай, Японія у цих двох країн 

дуже високий потенціал з виробництва. Для початку можна взяти термін що ж таке філософія 

техніки-цей напрямок в філософії яке возніколо ще в ⅩⅩ столітті. Після його появи пішло 

широке распростроненія техніки і технічних засобів. Але якщо більш поглибиться в цю тему, 

то можна сказати що інтерес до техніки виник ще задовго до ⅩⅩ століття. Тому що думки про 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12680/
https://pidruchniki.com/13761025/filosofiya/ponyattya_filosofiya_osviti_predmet_zavdannya
https://stud.com.ua/56313/filosofiya/filosofiya_imeni
mailto:finkoyur015@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

280 

способи людської діяльності зустрічаються в листах Платана і Аристотеля. Поява особливою 

напряму філософських досліджень була обумовлена наступними чинниками: 

-техніка є основним чинником розвитку сучасної людської спільноти; 

- розвиток техніки впливає на всі сторони життя суспільства, радикально змінюючи їх 

зміст; 

-високий рівень розвитку техніки розкрив принципово нові аспекти їх зв’язку з різними 

сферами людської життєдіяльності (робота, побут); 

- з поступом техніки корінним чином змінилися всі сторони людського буття – ми не 

уявляємо свого існування без мобільного зв’язку чи Інтернету [1]. 

 Але якщо більш заглибитися в цю тему і задати собі таке питання, а що буде далі, до 

чого буде йти людство і що буде через 50-60 років? На даному етапі які ж зробив успіхи 

людина в техніці? Їх на самому те справі дуже багато, від самих маленьких до найбільших 

відкриттів. Наприклад візьмемо штучний інтелект. Для початку, штучний інтелект це 

властивість інтелектуальних систем які виконують творчі функції, які традиційно вважаються 

прерогативою людини.  

З цього можна зробити висновок що скоро роботи зможуть повністю замінити людину. 

Приведемо приклад навіть до цієї теми, взяти заводи які розробляють авто-деталі для машин, 

людині потрібно тільки постачати матеріалом а все інше робить робіт, іншими словами 

штучний інтелект. Значить для людей це не особливо добре, тому що роботи роблять насправді 

то справі краще ніж людина, а якщо це не так то через якихось 50 років робот буде набагато 

краще ніж людина. Бо йому можна в системі задати певні дії і він буде їх виконувати.  

У майбутньому все що було механічним стане автономним, і світ не буде особливо 

потребувати в людині. Бо у людини є дуже багато факторів які можуть народитися роботу. 

Наприклад, людині свойтсвенно втомлюватися, хворіти, людині потрібні вихідні, а це означає 

що людина не може постійно працювати а це обіцяє до того що людина не може працювати 

по 24 години на добу, а це справляє до втрати виробництва, а слідуючи за цим втрата готівки. 

Власнику таке треба?  

Нет звістно, а якщо взяти робота, він не хворіє, він не втомлюється, і може працювати 24 

на добу і буде все добре, максимум може поламатися система, або ж розрідити, але це не буде 

проблемою бо її можна завжди поміняти. Значить до чого ми всі таки прагнемо? І як на нас 

буде впливати техніка сучасного світу, і чи є в цьому хороші якості? 

На мою думку в цьому є і плюси і мінуси. Але якщо міркувати глобально то швидше за 

все з приводу штучного інтелекту замічаються тільки мінуса, бо якщо роботи замінять людини 

то це буде погано для нас. У нас відразу впаде заробіток і робочі місця з цього я вважаю що в 

майбутньому будуть свої складності. Але є і плюси, до прийму взяти електроавтомобілі, це я 

вважаю дуже добре. Які ж плюси є в машинах електричного походження. Першим це значно 

являться то що менше буде загрязять світ СО2, наш клімат буде набагато чисте ніж на даном 

етапі. І це являеться плюсом в сучасному світі, ну а якщо взяти більш ніж за 1000 років, то 

швидше за все машини будуть літати, хочуть це факт ми не можемо закласти у себе в голові, 

але якщо подумати в минулому люди не думали що з'являться телефони, і у нас буде мобільна 

мережа. 

Але все ж, є і деякі хороші якості штучного інтелекту, такі як люди прагнуть до того щоб 

штучний інтелект допомагав людям. На прикладі, в світі багато людей стикаються з різними 

неврологічними захворюваннями такі як інсульт та в цьому випадку отримують травми 
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спинного мозку. Через таких випадків у людей перестають рухатися деякі кінцівки, іншими 

словами параліч. Такі люди повністю позбавляються повноцінного життя, і щоб вони хоч 

якось змогли обійти цей факт і може допомагати штучний інтелект. Є брати певний випадок, 

то за допомогою нього вони можуть писати від руки за допомогою думки. Це безумовний 

прогрес і є одним з головних плюсів штучного інтелекту. Допомагати людям з обмеженими 

можливостями. 

Технологи зараз розробляють одну дуже цікаву систему яка буде знаходиться в машинах. 

Це система яка заборонятиме водієві курити і розмовляти по телефону за кермом. Дуже цікава 

система, бо при ній буде набагато менше аварій і все в такому дусі. Такі машини вже 

плануються випускати в 2022 році, в машині буде спеціальний монітор, який здатний 

визначити відволікається людина за кермом. Все таки є певні плюси штучного інтелекту. 

Є ще одна цікава тема як штучний інтелект може поліпшити протези кінцівок. Завдяки 

досягненням сучасної науки, людство змогло поліпшити безліч речей. Скажімо, якщо ви 

подивитеся на фотографії найперших винайдених протезів кінцівок і протезів сучасних, ви 

помітите величезну різницю. Повноцінні протези стають все більш функціональними, але їм 

все ще бракує точності, регулювання сили взаємодії з предметами і так далі. І тут на допомогу 

може прийти штучний інтелект. Щоб зрозуміти суть проблеми роботи сучасних протезів, 

уявіть собі людину з ампутованою нижче ліктя рукою, керуючого розумним протезом. 

Датчики подібних пристроїв прикріплюються до залишків м'язів і сухожиль, як-би 

«продовжуючи» руку. Тому людина може управляти її рухом приблизно також, як і звичайної 

рукою. І ось ця людина змогла схопити предмет на столі. Але що буде далі? Безліч м'язів і 

сухожиль, які контролювали б пальці, зникли, а з ними і здатність точно відчувати вагу і 

текстуру предмета. Все це дозволяє нам взаємодіяти з предметами, навіть не замислюючись 

про масу параметрів. При використанні протеза (навіть дуже просунутого) таке практично 

неможливо. 

Саме на цьому і сконцентрувалися швейцарські дослідники з Федеральної політехнічної 

школи Лозанни (EPFL). Щоб не пропускати подібні новини, а також масу інших унікальних 

матеріалів, підписуйтесь на нашу сторінку в Яндекс.Дзен. Експерти створили систему 

машинного навчання, яка збирала дані про м'язових сигнали під час виконання різних рухів і 

захоплень у реальних людей з реальними кінцівками. Завдяки отриманій інформації, ІІ почав 

розуміти, який тип захоплення предмета йому потрібно застосувати в кожному конкретному 

випадку. Крім цього, система також забезпечує захист від падіння, дозволяючи змінити 

захоплення приблизно за півсекунди до того, як предмет починає падати. [2] 

Це все звичайно цікаво, але більшість людей цікавить один цікавий факт, а чи зможуть 

роботи коли-небудь знайти свідомість? Унікальність людини полягає в тому що в нашій 

здатності усвідомлювати себе і представляти дії в різних ситуаціях. Ми так само можемо 

вчитися на помилках і роздумувати над тим, які ми зробили вчинки, і чи правильно ми 

поступили в тій чи іншій ситуації. Сьогодні звичайно ж роботи не здатні на це. Однак в 

майбутньому все може зміниться. Нещодавно американські дослідники створили 

роботизовану руку, яка усвідомлює себе і здатна швидко адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі. Більш того, роборукою діє сама, а не за заздалегідь заданими 

інструкціями. Вважаємо, це і є перший крок з перекладу свідомості в конкретні алгоритми і 

механізми. Дослідження опубліковане в журналі Science Robotics. 
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Висновки. Висновок з цього всього можна зробити такий. Що в подальшому 

майбутньому техніка і людина буде вдосконалюватися, і йти до вершини. Що буде йти в 

прогрес як і в медицини так і в роботі. Можливо все буде грати в нашу роль, і благодоря 

Штучному  інтелекту наше життя буде набагато простіше ніж ця година, завдяки техніки. Так 

само буде позитивним і для природи, що буде набагато чистіше повітря і сам світ. У техніці 

завжди будуть свої плюси і мінуси як би ми цього не хотіли. 
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Основними поняттями в моралі є «добро» і «зло». В них найповніше виявляється 

специфіка моралі на відміну від мистецтва, науки, головними змістовими орієнтирами яких 

виступають поняття «прекрасне» та «істина». Суб'єктивна воля стає лише тоді розвинутою 

сповна, коли виступає сферою добра; добро ж, у свою чергу, стає дійсним лише в суб'єктивній 

волі, завдяки якій воно набуває реальності. Розвиток суб'єкта моральної культури на основі 

морального добра передбачає, що: 1) добро виступає для мене як особлива мета; 2) добро 

змістовно визначається та обґрунтовується (що є добро і чому це добро). З цього моменту в 

історичному русі почався період, коли про цінність учинку судили вже не лише за його 

наслідками, а й значною мірою за намірами, що виступали джерелом і передісторією вчинку. 

Причому весь період зростання та розвитку індивідуально-особистісних якостей водночас був 

процесом поглиблення моральної свідомості внутрішніх основ учинку, зростання цього 

фактора в культурі. Процесом внутрішнього визначення добра є совість. 

Об'єктивна необхідність морального спілкування набуває законодавчого для волі 

характеру, коли стає внутрішньо осягнутим добром. Дана необхідність має стати істинною для 

людини як для суб'єкта пізнання й практики. Таким чином, право на пошук істини в моралі 

https://hi-news.ru/author/zellcer
https://hi-news.ru/medicina/kak-iskusstvennyj-intellekt-mozhet-uluchshit-protezy-konechnostej.html
https://hi-news.ru/medicina/kak-iskusstvennyj-intellekt-mozhet-uluchshit-protezy-konechnostej.html
https://studme.org/43752/filosofiya/chelovek_tehnika
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виступає найсуттєвішою характеристикою суб'єкта моральної культури. Й хоча повноцінна 

реалізація цього права вкрай необхідна, успіх чи неуспіх указаного процесу не можуть 

впливати на сутність об'єктивних основ добра. 

Людина може не нести відповідальності за результати свого вчинку, якщо порушення 

добра сталося не з її волі, не входило в її намір, а є результатом зовнішніх обставин, котрі не 

могли бути сповна враховані з причини певності, кінечності, обмеженості реалізації мети в 

зовнішніх обставинах, умовах життя. 

Добро як суттєвий зміст волі має щодо неї форму безумовного обов'язку. Стосовно ж 

добра як такого правомірне визначення: обов'язок заради обов'язку, оскільки добро не може 

бути засобом чогось і містить істину в собі самому. Виконуючи обов'язок стосовно добра, 

реалізуючи його з міркувань обов'язку, людина об'єктивно вільна настільки, наскільки в 

самому добрі виражена сутність її об'єктивного існування. Добро й зло нероздільні через те, 

що тільки сповна розвинуті суспільні відносини на базі предметної діяльності становлять 

діалектичну тотожність загального та особливого, зовнішнього та внутрішнього в суб'єкті як 

джерелі розвитку. Зруйнування цієї тотожності несе в собі негативність не у вигляді 

випадкового моменту, а як невід'ємну й необхідну сторону суспільного розвитку — 

історичного саморозвитку суб'єкта. Тим самим і вся міра позитивного ставлення може бути 

розглянута з урахуванням негативного в їхній діалектичній єдності та боротьбі. 

У міфологічній свідомості походження зла не осягається. Тут існує тільки уявлення про 

зовнішньо формальну послідовність і співвіднесеність добра і зла. Пізнання сутності 

людських відносин досягає певного якісного рівня на стадії, коли одне пізнається в іншому, 

негативне розглядається як таке, що корениться в самому позитивному. Уже в індійській 

філософії робиться спроба обґрунтувати уявлення про добро і зло чимось істотнішим у 

порівнянні з безпосередньо даними фактами. Утворюється нерозривний зв'язок міркувань про 

добро і зло з пошуками першооснови буття та з'ясуванням місця людини у світі. 

Складна природа поведінки людини виражена у «Джаммападі» таким чином: «І не було, 

й не буде, й тепер немає людини, котра гідна тільки осуду чи тільки похвали». У 

Стародавньому Китаї діалектичний характер взаємозв'язку добра і зла найглибше був 

розкритий у даосизмі. Моральність розглядалася в єдності позитивного й негативного, 

причому негативні сторони визнавалися її необхідними моментами. Зло, за даосизмом, 

виникає разом із добром. «Коли всі дізнаються, що добре є добром, виникає й зло». Людська 

воля, яка природно складається під впливом суспільних умов життя, початково включає в себе 

зло у вигляді заперечення дійсної свободи, що проявляється в намаганні ухилитися від 

відповідальності за вибір між добром і злом. Здійснення найпростіших природних потреб 

через оформлену мету позбавляє ці потреби суто природної форми, тому й неможливо зняти з 

людини вину за вчинок, апелюючи лише до її біологічної природи. Оскільки будь-яке рішення 

людини є виявом її свободи, то за кожний свій вчинок вона несе відповідальність. Зауважимо, 

що даний момент суспільної діяльної природи людини в релігійній свідомості обожнюється й 

виступає основою для надання виняткової важливості усвідомленому розрізненню добра і зла. 

Бажання зла не домінує над людиною як неминуча необхідність, але в принципі воно може 

бути бажане. Особливу роль нескутої волі, спрямованої на добрі справи, зазначав Августин: 

«...кожний хай ставить собі, коли согрішає. Також і коли щось за Богом творить він, хай не 

відлучає се від власної волі. Бо коли людина таке виконує не проти волі своєї, тоді подобає 

іменувати се доброю справою, тоді подобає уповати на заслуги добрих справ...» 
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Немає такого слова, яке ми упродовж всього свого життя чули частіше, ніж своєім'я. Ім'я 

– наше друге «я», яке супроводжує нас у колі сім'ї, друзів, співробітників. Дехто з вас навіть 

не здогадується, як сильно ім'я людини впливає на її характер. 

З давніх часів вчені займаються вивченням цікавого аспекта ономастики – взаємозв'язку 

імені з характером, долею людини. Над цим питанням працювали російські філософи 

П.Флоренська, В.Ніконов та ін.. Чимало цікавих результатів в даній області отримано і за 

кордоном. 

Ім'я представляє собою звуковий ряд, це як деякий код, який закладений в нас при 

народженні. Цікавий факт, що за допомогою імені можна пізнати один одного, можна 

розвивати здібності, закладені не тільки генетично, а й ті, котрі несуть код імені. 

Відомо, що характер залежить навіть від того, в яку пору року з'явилася на світ людина. 

Так, наприклад, народжені взимку наділені багатьма талантами, цілеспрямованістю, великою 

силою волі. Народженим навесні властиві нерішучість, впертість. Але серед них чимало 

талановитих математиків, ораторів. «Літні» натури емоційні, вразливі, імпульсивні, 

наполегливі при досягненні цілей. Тому, хто народився восени властиві принциповість, 

дипломатичність. Вони притримуються чіткої лінії поведінки, мають стійкий і легкий 

характер. 

Кожне ім'я несе в собі певну інформацію і свідчить про негативні або позитивні риси 

характеру. Негативні можна виправити в процесі виховання дитини. Позитивні можна 

розвивати. Можна навіть визначити, які здібності закладені в дитині і акцентувати на цьому 

свою увагу. 

Чимало нового для себе можна дізнатися, переглядаючи енциклопедію імен. Наприклад, 

те, що у звуках імені є деякі вібрації, котрі не сприймаються на слух. Вони можуть викликати 

у нас різні реакції, впливаючи на наш мозок. Можна зробити висновок, що ім'я впливає на 

нашу особистість і навіть на долю. Досить дивно, на перший погляд, але це правда. 

Вибір імені – досить важливий момент. До цього потрібно поставитися серйозно. Можна 

придбати енциклопедію імен, в якій висвітлюються основні риси характеру, здібності, таланти 

людини з конкретним ім'ям. В загальних рисах описується навіть доля людини. 

http://etika-education.ru/otvety-na-voprosy-po-etike-dobro-i-zlo-kak-eticheskie-kategorii.html
https://www.stihi.ru/2014/08/22/9770
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
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Визначивши роль імені в житті людини, батькам слід уважно обирати ім'я для свого 

малюка. Звісно ж, у кожного з нас різні погляди. Дехто називає дитину ім'ям, яке 

просто  подобається, не враховуючи при цьому ніяких психологічних аспектів. Деякі 

обирають ім'я на честь одного з родичів. Зауважу, що психологи не радять цього робити. Але 

вибір, звісно ж, за вами. Є ще один варіант – звернутися до спеціаліста, який допоможе вам в 

даному питанні. Психологи, враховуючи імена батьків, дату народження дитини та інші 

деталі, обирають ім'я, яке не зашкодить душевній рівновазі і буде сприяти більш повному 

розвитку особистості дитини. А також це допоможе знайти взаємо порозуміння між вами та 

вашим чадом в подальшому житті. Адже це так важливо в теперішній час! 

Наука довела, що ім’я людини можна вгадати за її зовнішністю 

На сьогоднішній день відомо, що міжнародна компанія провела комплекс дослідів, які 

показали, що люди і нейромережа можуть здогадатися ім’я тільки за обличчям.  

Дослідники з Франції та США провели вісім дослідів. В перших чотирьох з них брали 

участь 414 добровольців із Франції та Ізраїля. Учасники бачучи фото чоловіків і жінок, мали 

підібрати найбільш підходяще ім’я з декількох запропонованих. Експерименти проводилися з 

різними варіаціями: якійсь групі показували обличчя людей їх власної культури, а іншій – 

змішані колективи. Ще декілька експериментів були присвячені поведінці нейромережі. 

Глибоку зверточну мережу тренували і перевіряли на 94 тис. фото з соцмереж: по 500-9000 

картинок для 28 французських імен. В результаті виявилось, що і люди, і штучний інтелект 

здатні вгадувати імена людей по їх обличчям. Так, в перших чотирьох дослідах точність 

визначення правильних імен становила 25-40%, що вище за випадкові показники, які 

складають 20-25%. Нейромережа також навчилась здогадуватись про імена – її показник 54-

64% проти 50%, якби це була випадковість. При цьому етнічний склад людей на фото ніяк на 

результати не впливав. 

Отже, у людей закладений стереотип пов'язаний з іменами. Всі думають, що дівчина з 

ім’ям Марія має мати маленький ніс, тонкі вуста та круглувате личко. А дівчина з ім’ям Мері 

матиме довший носик та чітко виражені скули. Отже, не потрібно думати шаблонно 

підбираючи ім’я, адже це частинка кожного з нас. 

Список літератури: 
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Кожна людина хоче прожити своє життя недаремно, хоч і розуміє це кожен по-своєму. 

Нам дано дуже багато, перед нами лежать мільйони доріг. Важко визначити, якою саме піти, 

чому присвятити свій час та сили. Хтось вірить у те, що доля вже написана і нічого змінити не 

можна,  а хтось щодня знаходить нові можливості, варіанти для того, щоб стати ще краще, щоб 

змінитися і отримати бажане.  

Здається, у кожної людини є своє призначення, бо всі ми різні, унікальні. Ми всі хочемо 

мати те, що робить нас щасливими – близьких людей, друзів, затишний будинок, цікаву 

роботу. Кожна людина прагне досягти успіху. Це цілком можливо, адже кожен з нас має свій 

власний талант.  

Зараз дуже часто обирають роботу, котра буде приносить більше коштів, а не 

задоволення. Та чи буде від цього сенс? Здається, найгірше прожити життя, коли не має що 

згадати, коли лише негативні відгуки про роботу і зовсім не має вражень. Коли людина прагне 

лише статків, вона втрачає набагато більше.  

А ось людина, яка живе у згоді зі своїм внутрішнім “я”, зі своїм покликанням, відчуває 

себе щасливою. Про це казав ще Г. Сковорода, більш того, все його життя було яскравою 

ілюстрацією цього твердження. Тож, перше призначення людини – це розкрити свої здібності, 

свій талант, бо це робить її повноцінною. 

Одне із призначень  людини – це відповідальність. Чому?  Бо людина – найбільш могутня 

істота на землі. 

Вона пізнала багато таємниць світоустрою. Проте в процесі цього людство нанесло 

великої шкоди природі – було забруднено повітря, воду та грунт, знищено багато видів рослин 

та тварин. Тепер ми маємо відновлювати здоров’я нашої планети, а також зробити так, щоб 

уся наша подальша діяльність була лише на благо і нам, і навколишньому середовищу.  

Життя завжди непередбачуване та готує для нас багато сюрпризів, приємних та не дуже. 

Пройти крізь усі випробування с гідністю – ото справжнє призвання людини. 

Призначення людини у тому, щоб пройти свій шлях гідно, залишивши слід про себе 

нащадкам. Проте не тільки згадку про себе, а й землю, країну, природу, навколишнє 

середовища, бо саме кожен з нас відповідає за майбутнє нас та наших дітей.  

У сьогоденні відомо, що кожна особа може отримати освіту, бо одне з прав людини. 

Загальна середня освіта обов‘язкова для кожної людини, а вища - за бажанням. Вважається 

кожна людина - особистість, яка завжди має право вибору, але ж яка гордість могла би бути, 

якщо вона би подолала всі труднощі навчання у ВНЗ та одержала бажаний диплом випускника. 

Також освіта нам потрібна в будь-якій справі: у роботі, бо в наш час дуже цінується те, що 

людина одержала документ про закінчення вищої освіти, у буденних справах, у різних 

життєвих проблемах. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

287 

Знання завжди приносило людині тільки користь. Освічені люди були в пошані з давніх 

часів. Наприклад, згадаємо ім‘я відомого в освіті натураліста і філософа, автора термінів 

«пітекантроп», «філогенез» та «екологія», Ернста Генріха Філіпа Августа Геккеля. Ця людина 

З 1852 року він вивчав медицину та природознавство у Берлінському, Вюрцбургському та 

Віденському університетах. У 1857 році одержав диплом лікаря.  

Також, не можна не згадати давньогрецького вченого, наймення Арістотель. Він був 

філософом і логіком, засновником класичної (формальної) логіки.  

Однією з головних заслуг Арістотеля є термін етика, який він вперше вжив, як 

позначення особливої галузі дослідження   «практичної» філософії, тому що вона намагається 

відповісти на питання: що ми повинні робити? Основною метою етики Арістотель називав 

щастя — діяльність душі в повноті чеснот, тобто самореалізацію. 

Досягнення вищезгаданих імен освіттян дає нам гарний приклад того, що немає в житті 

нічого неможливого. Тож: «Освіта-крок до мрії», «Освіта- це відчинені двері у новизну, 

випробування і майстерність». Освіта- це свідок минулого, реалії сучасного і погляд у 

майбутнє. Спочатку людина отримує знання, а потім вони їй відкривають шлях у світле 

майбутнє. 
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Етика є однією з найдавніших філософських дисциплін, об'єктом вивчення якої служать 

мораль та моральність. З трьохсотих років до н. е., коли етику вперше позначили як особливу 

область дослідження, до сьогоднішніх днів інтерес до її осмислення не зменшується. В різний 

час до проблем етики зверталися такі філософи, як Арістотель, Спіноза, Кант, Маркс.  

Моральне обличчя людини, етика її поведінки та взаємин складаються не стихійно, а 

формуються в ході навчально виховного процесу, здійснюваного школою, сім’єю, 

громадськістю. Надзвичайно важливу роль у вихованні нової людини відіграє загальноосвітня 

https://ukrainian.voanews.com/a/second-education-reasons-/4727498.htm
https://www.0512.com.ua/list/56573
http://calendate.com.ua/person/670
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школа. Саме тут в учнів закладаються основи світогляду і моралі, виробляються характер та 

переконання, ставлення до праці, до колективу, до самого себе.  

Етика– це наука про мораль і використання моральних оцінок у поведінці людини, вона 

визначає розвиток моральних взаємин і моральної свідомості, а за своєю природою – 

спрямована на практичне розв’язання моральних проблем.  

Етичне виховання – процес цілеспрямованої систематичної взаємодії вихователя та 

вихованця з метою формування в нього системи моральних знань, почуттів, оцінок та 

поведінки згідно з етичними нормами і правилами. Кожна епоха формує свою мораль, систему 

цінностей. У кризових, перехідних соціальних ситуаціях визначення сутності етичного 

виховання залежить від спадкоємності, переосмислення духовної культури та стану 

суспільства, визначення моральних принципів та цінностей, які здатні допомогти людині 

розібратися в особливостях моральних взаємин у нових соціальних умовах. Етичне виховання 

за технологією здійснення має цілісний, системний характер і передбачає формування 

свідомості людини шляхом засвоєння нею основних категорій етики: добра, зла, гідності, 

чесності, обов’язку, відповідальності тощо, а також розвиток її емоційно почуттєвої сфери, 

практичних навичок спілкування з ровесниками, вчителями, батьками, визначення морального 

змісту різних життєвих проблем; вміння знаходити рішення у повсякденних життєвих 

ситуаціях, відповідно до норм етики прогнозування наслідків своєї поведінки.  

Вивчення таких етичних категорій, як мораль, добро, зло, совість, гідність, честь, щастя 

передбачає, що учні можуть пояснити їх суть своїми словами, навести літературні та життєві 

приклади, а головне вирішити реальну ситуацію. На уроці вчитель створює умови для 

формування і застосування учнями зовнішніх проявів людської культури: таких, як 

вихованість, дотримання етикетних норм, правил спілкування, поваги до звичаїв, традицій 

тощо.  

Основний підхід до навчання етики – залучення дітей до активної пізнавальної і 

навчальної діяльності. Варто насамперед обирати активні та інтерактивні методи, коли учні є 

“суб’єктами” навчання, спільно виконують творчі завдання, діляться своїми думками, 

дискутують з однокласниками і вчителем. Такі методи пов’язані з виконанням творчих завдань 

(часто вдома), постановкою запитань від учня до вчителя і від вчителя до учня, що розвивають 

творче мислення.  

Діти найвимогливіші до вияву етичної поведінки вчителя, оскільки це пов’язано із 

закономірностями розвитку їх психіки. Дитина потребує позитивних емоцій, атмосфери 

емоційного комфорту. Як ми спрацюємо, такою і буде її поведінка. А тому саме етика за своїм 

внутрішнім змістом впливає на формування свідомості, особистісних цінностей, коригує 

емоційно вольову сферу. Етична культура є атмосферою розвитку таланту.  

На нас, учителів, покладена величезна відповідальність за навчання і виховання ввірених 

дітей. Ми формуємо їх світогляд, навчальні вміння і навички, а саме головне, торкаємось душі 

маленької особистості. Чи задумувався хто коли небудь над тим, стільки душевних ран 

завдано дітям в пориві нестриманості, поганого настрою тощо. Саме емоційна залежність 

дитини від учителя – один із найважливіших аспектів впливу педагогічної етики на соціально 

психологічний та розумовий розвиток учня. Не зроблю великого відкриття, коли скажу, що 

школярі, які навчаються у вчителів з високим рівнем загальної культури, значно відрізняються 

від школярів, які мають учителів з низьким рівнем культури за такими параметрами: 

врівноваженість, щирість, відвертість, доброта, високі інтелектуальні можливості. Створена 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  
 

 
 

289 

атмосфера довіри і комфортності в класі сприяє відгуку учнів на індивідуальність учителя, 

виявленню моральних якостей.  
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Розмірковуючи про філософію своєї педагогічної діяльності, я ставлю собі запитання – 

яким має бути сучасний майстер навчання? Які принципи лежать в основі моєї педагогічної 

філософії? 

Найголовніше для мене як майбутнього вчителя, безумовно професіоналізм: багато 

знати і прагнути дізнатися ще більше. Хороший майстер постійно повинен продовжувати 

вчитися: вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися з учнями, вчитися готуватися 

до уроку. Якщо учень відчуває, що я знаю у багато разів більше його, тоді йому буде зі мною 

цікаво. Але украй важливо бути особою творчою і здатною до саморозвитку. Адже саме 

Майстер робить величезний вплив на формування світогляду Людини, яку він навчає.  Як 

говорив Плутарх: - “ Із найбільш диких лошат виходять найкращі коні, аби тільки їх як слід 

виховати й виїздити”. 

Світогляд подібний до мозаїки - образ складається з шматочків, кожен з яких необхідно 

підібрати за кольором, формою, розміром. Робота копітка, трудомістка: не завжди частинки 

збігаються. Інший раз доводиться все перекладати знову і знову. 

Що ще потрібне Майстрові? Уміти берегти людей. Учнів потрібно берегти особливо, від 

грубості, злості, байдужості до своїх товаришів, байдужості до всього, що відбувається 

навколо. У душі учня не повинна згасати радість пізнання. Дитина повинна уміти радіти 

успіхам інших людей, співпереживати їх невдачам і проблемам. Якщо я кожного учня навчу 

бути добрим, то і весь світ стане добріший. 

Також вважаю, що найцінніша якість Майстра – це захопленість. Мені пощастило: у 

своєму житті я зустріла немало таких вчителів. У них сяяли очі, коли йшла мова про свою 

справу. Душевні крила, які їх підносять над повсякденністю, деколи нікому не зримі, і зовні 
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людина виглядає абсолютно звичайною. Окрилений вчитель – вчитель який отримує 

задоволення від своєї справи і для якого все, що він робить освітлене радістю творчості. 

Думаю, що саме таку людину, майстра та вчителя, цінували, цінують і цінуватимуть. 

А ще і, мабуть, це найголовніше, майстер повинен уміти прощати, прощати і розуміти. 

Це не означає дозволяти все. Можна бути вимогливим, навіть іноді жорстким, але в глибині 

душі треба прощати все навіть самому задерикуватому учневі. Хіба і він не потребує моєї 

підтримки? Жодна людина не зробить жахливих речей, коли у нього все гаразд, коли у нього 

немає проблем і він відчуває, що його люблять. Хіба можна говорити йому: "Ти поганий!" У 

жодному випадку! Тільки: "Ти хороший, ти завжди хороший, просто ти поводишся не дуже 

правильно". 

Майстер, як і кожна людина, що працює з дітьми, повинен володіти такою важливою 

якістю, як терпимість, яку ми сьогодні часто називаємо толерантністю, розвивати у 

сьогоднішніх учнів самостійність, уміння відстоювати свої права, готовність до співпраці і 

творчої діяльності. 

А ще пошана до особи учня яка, на мій погляд, полягає не тільки в тому, щоб не ображати 

і не принижувати його, але й в зацікавленості до особи кожного. Починається цей інтерес з 

простого: на перших уроках я намагаюсь запам'ятати всіх учнів нової групи і звертаюся до них 

тільки за іменами. Карнегі має рацію - це дуже важливо! Згодом прагну дізнатися "родзинку" 

кожного і показати її всім. Ще краще, якщо цю "родзинку" вдасться застосувати до учбового 

процесу. До речі, довіра, на мій погляд, - теж складова частина пошани. Якщо учні можуть 

щось зробити самі, я прагну дати їм таку можливість. Їх цікаві ідеї спрямовую на хвилю 

креативу в потрібне русло. 

У короткому викладі моя педагогічна філософія збігається з висловом класика: якомога 

більше пошани до особи плюс якомога більше вимогливості до неї. Але, вимагаючи, прагну 

бути максимально об'єктивною і хвалити при першій-ліпшій можливості, причому прилюдно. 

Свою незадоволеність зазвичай виражаю у формі засудження конкретної дії, а не людини, і 

завжди прагну показати можливість виправити (оцінку, вчинок, роботу, стосунки): це 

налаштовує на позитив і примушує удосконалюватися, а відчуття непоправності помилки 

викликає розгубленість і відчуття безвиході. До речі, про помилки. Педагог - теж людина, і 

завжди і скрізь правим бути не може. Вважаю, що свої помилки треба чесно визнавати і 

виправляти. Діти зрозуміють і оцінять правильно; а ось затятість в помилці з боязні упустити 

свій авторитет якраз його і підірве. Так само, як і спроба перекласти вирішення своїх проблем 

на плечі інших. 

Своє головне педагогічне і людське завдання я бачу в тому, щоб підтримувати та 

розвивати природні якості учня, здібності, допомагати в становленні його соціальності, 

творчої самореалізації особистості, допомогти кожній дитині стати вільною, самодостатньою 

особою, і конкурентноздатним фахівцем зі своєї професії. 

Сучасне суспільство гостро потребує людей з глибокою вірою в себе, в свої здібності, 

що уміють ці здібності реалізувати в ім'я особистого і загального щастя. Тому моя мета - 

підготувати учнів до життя і професійної діяльності в новому інформаційному суспільстві. Я 

прагну, щоб на моїх уроках виробничого навчання учні усвідомили, що комп'ютер - сучасний 

помічник людей - необхідний для виконання рутинних, шаблонних дій, що не слід змагатися 

з комп'ютером там, де він свідомо сильніше - в швидкості і точності обчислень, об'ємі пам'яті. 

Але щоб не стати придатком машини, людина повинна робити те, що недоступно машині: 
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самостійно створювати і оперувати просторовими образами, творчо мислити і ставати 

професіоналами своєї справи. 
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Анотація.У роботі проаналізовано стан організації системи вищої освіти в України 

та закордоном. Визначено відмінності між системою управління вищою освітою  

закордоном та Україні. 

Ключові слова: система вищої освіти, студент, університет, навчання. 

 

Вступна частина. Різноманітність шляхів та концепцій практичної реалізації освітніх 

реформ зарубіжжям пояснюються організаційними структурами систем вищої освіти, 

нормативно-правовими засадами їхнього функціонування та традиціями, що так чи інакше 

відрізняються між собою. 

 У свою чергу, поява нових успішних моделей закладів вищої освіти, приклади 

позитивного оновлення системи освіти зазвичай не мають широкого поширення через 

відсутність ґрунтовного аналізу успішного досвіду, що викликає потребу його дослідження. 

https://quotar.org/quotes/authors/plutarh
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Аналізуванню системи освіти закордоном присвячені численні роботи таких учених як: 

С. Романовський, С. Сисоєва, Б. Вульфсон, В. Джейнс, О. Джуринський та ін.  

Державна політика в галузі розвитку української освіти спрямована на досягнення нею 

сучасного світового рівня, відродження й подальший розвиток національних науково-освітніх 

традицій, форм та методів навчання, примноження інтелектуального потенціалу суспільства, 

саме тому, ціллю статті є аналіз стану організації системи вищої освіти в Україні та 

закордоном.  

Основна частина. Навчання у закладах вищої освіти для сучасної молоді є одним з 

найважливіших періодів життєдіяльності, особистісного зростання і становлення спеціаліста. 

Розглянемо систему вищої освіти на прикладі України, Сполучених Штатів Америки та 

Великобританії. 

Однією з найстаріших вважається система вищої освіти Великобританії. Проте, раніше 

в Англії було лише декілька невеликих університетів, де налічувалась незначна кількість 

студентів. Пізніше з’являються університети с платним навчанням.  

Більшість студентів Англії отримують фінансову допомогу від держави, а завдяки 

збереженим традиціям університети зберегли свою незалежність від влади та 

підпорядковуються лише парламенту. На урочистій церемонії призначається канцлер, який 

надалі буде очолювати університет. Термін навчання складає три роки.  

Навчальний рік складає 16 годин на тиждень, студент може вільно відвідувати заняття. 

Право вибору дисциплін, що читатимуться протягом навчання, залишається за студентами. 

Виробнича практика відсутня.Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, серед 

форм якої домінує робота в бібліотеках, які відкриті і під час канікул, тому що деякі 

університети вимагають здати реферати за два тижні до закінчення канікул. 

Основними дисциплінами, що вивчаються є: філософія педагогіки, педагогічна 

соціологія, школознавство, історія педагогіки, методика навчання та інші. Основними видами 

занять є лекції та семінари.  

Необхідною умовою для іноземних студентів є підтвердження рівня володіння 

англійською мовою сертифікатом IELTS/TOEFL, а інших вступних іспитів як правило не 

існує. Для іноземних студентів існує також можливість прямого вступу на перший курс 

британського університету, але для цього необхідно закінчити хоча б один рік університету на 

території свої держави [1]. 

США є передовою країною, яка має значний вплив на стан світової політикита 

економіки. Високі стандарти держави проектуються і на стан вищої освітив яку уряд 

Сполучених Штатів вносить значні інвестиції.  

Конкурентоспроможність та високий рівень якості вищої освіти США підтверджується 

існуванням таких університетів, як Гарвард, Стенфорд, Прінстон та Єль, що славляться на весь 

світ.  

Освіта Сполучених Штатів дає студентам доступ до багаточисленних ресурсів не лише 

у сфері державного фінансування, а і тісної співпраці з бізнесом, передовими міжнародними 

компаніями, дослідницькими установами та центрами по усьому світові.  

Уже давно стала актуальною практика отримання американськими закладах вищої 

освіти замовлень від державних та міжнародних установ на проведення спільної проектної 

роботи та досліджень, що в свою чергу, робить освіту в США професійно-орієнтованою, що 

забезпечує використання отриманих знань на практиці, починаючи з перших місяців навчання. 
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Такий підхід сприяє створенню привабливих та якісних умов для навчання не лише 

американських студентів, а і для студентів з усього світу.  

Обов’язковим структурним підрозділом, будь-якого, американського університету є 

відділ працевлаштування, співробітники якого проводять різноманітні вступні лекції, 

семінари та надають консультаційну допомогу з оформлення аплікаційних документів, 

проходження співбесід та випробувального терміну в комерційних компаніях та державних 

структурах. Це явно вирізняє вищу освіту США серед освітніх систем Великої Британії, 

Франції та інших європейських країн.  

Автономія закладів вищої освіти спричинила відсутність єдиних критеріїв оцінювання 

студентів при відборі. Кожен ЗВО створює власні критерії вступу, дотримуючись принципу  

відбору саме «своїх» студентів. У більшості випадків цими критеріями є наявність:  

• атестату, що підтверджує опанування шкільної програми;  

•транскрипта - документа, який демонструє результати проходження студентом 

різноманітних курсів;   

• результатів стандартизованих тестувань (ACT, SAT та ін.); 

• документів, сертифікатів, що підтверджують участь у позанавчальній роботі;  

• документа про середній бал із попереднього навчального закладу;  

• результатів написання мотиваційного (вступного) есе або вступного випробовування; 

• рекомендаційних листів від учителів або адміністрації середньої школи;  

• наукових та творчих робіт;  

• досвіду роботи;  

• враження здобувачів від співбесіди; 

• документів про платоспроможність [1]. 

Гнучку структуру ЗВО в Сполучених Штатах можна пояснити і відсутністю у ній такого 

утворення як кафедра. Саме під керівництвом професорів на факультетах формуються 

науково-освітні програми. 

Відсутність академічних груп в університетах зумовлена вільним вибором студентами 

навчальних предметів, а відтак, студенти, що записались на однаковий курс, можуть мати 

зовсім різний рівень підготовки.   

Система вищої освіти в Україні, поступово, удосконалюється. 

На сучасному етапі в системі освіти діє низка реформ:  

•  упроваджено ступеневу систему підготовки фахівців, яка задовольняє потреби 

особистості у здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом 

відповідно до наявних здібностей, що в свою чергу забезпечуватиме її мобільність на ринку 

праці; 

•  сформувалась мережа ЗВО, яка за формами, програмами, терміном навчання та 

джерелами фінансування задовольняла б інтереси та потреби кожної людини і держави 

загалом;  

•  діє система акредитації та аудиту якості освіти на національному рівні;  

 студентам по закінченню навчання вручають диплом та додаток до нього європейського 

зразка [2]. 

Розроблені стандарти для різних напрямків підготовки, містять в собі усі необхідні 

вимоги до компетентностей та системи перевірки якості знань.  
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Виокремлено та встановлено  зміст та необхідні вимоги до навчання, обсягу та рівня 

освітньої і професійної підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціальності, що використовуються під час розроблення та коригування планів та програм 

навчальних дисциплін. 

Відповідно до європейської орієнтації України та входженням до європейського 

освітнього і наукового поля, значна увага концентрується на якості освіти, універсальності 

підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці. 

До основних принципів реформування вищої освіти України належать: 

1) підготовка висококваліфікованого фахівця, що є поетапною та цілісною системою 

«учень - студент - фахівець (бакалавр, магістр)»; 

2) стандарти освіти реалізуються через дотримання наступних позицій: 

— самостійність та творча активність того, хто навчається і хто навчає, з метою 

вдосконалення фахового рівня протягом життя; 

— фахова поглибленість та досконалість; 

— застосування інноваційних технологій; 

3) освіта неможлива без інтеграції освітньої діяльності в європейський освітній простір 

[3]. 

Основною метою діяльності закладу вищої освіти є формування інноваційного освітньо-

виховного середовища, що передує зміні організації і змісту освіти з метою інтеграції у 

світовий освітній простір, поліпшення кадрового забезпечення та комплексне вдосконалення 

професійної майстерності через опанування сучасних та дослідно-експериментальних видів 

діяльності. 

Суттєві відмінності між системою управління вищою освітою в США і Україні пов’язані 

зі ступенем автономії університетів, а, відтак, відрізняються ступенем контролю з боку 

державних інституцій різних рівнів, підходами до процесу акредитації (добровільна у США і 

обов’язкова в Україні), характером та інтенсивністю взаємодії закладів вищої освіти з ринком 

праці (високий в США та низький в Україні), джерелами фінансування, орієнтованістю систем 

управління, критеріями якості освіти, підходами та ступенем сформованості внутрішньої 

системи управління якістю освіти, ступенем відкритості інформації про результати діяльності 

вищого ЗВО. 

Висновки. Отже, порівняльний аналіз виявив збіг певних особливостей функціонування 

вищої освіти закордоном та на просторах України, що говорить про значні темпи інтеграції 

національної освітньої системи у світову.  

Спільним напрямом перетворень педагогічної освіти виступає розширення автономії, 

самостійності, ініціативи освітніх закладів із запровадженням стандартів, критеріїв оцінки 

педагогічної діяльності.  
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Text of the annotation. The paper analyzes the state of organization of the higher education system in Ukraine 

and abroad. The differences between the system of management of higher education abroad and Ukraine are 

identified. 

Keywords: higher education system, student, university, education. 

 

Шумаков Д. С., Шкидин, С. Г., Патлайчук О. В. 

Проблемы и особенности адаптации студентов-первокурсников в высших учебных заведениях 

Аннотация. В работе проанализировано состояние организации системы высшего образования в 

Украине и за рубежом.  Определены различия между системой управления высшим образованием за 

рубежом и Украины. 
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8. Сучасне студентське самоуправління та 

громадська активність: трансформація ідеї від 

давньогрецького форуму до сучасної молодіжної 

політики в Україні 
 

УДК 378.091.8 

СУЧАСНЕ СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Малахова Н.Г., ст. гр. 3321 

Науковий керівник:  канд. істор. наук, доцент Матвієнко Л.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

nadiamalahova@gmail.com; matvienko_luydmila@meta.ua 

 

Анотація. У  статті розглянуто вплив молоді на політику держави. Діяльність 

органів самоврядування. Освіта як фактор формування громадянської активності. 

Виховна робота зі студентами. 

Ключові слова: студентське самоврядування, громадська позиція, фінансова основа, 

молодіжна політика, ініціатива, організаторські вміння. 

 

Вступна частина: Громадянське суспільство виступає як сукупність соціальних 

утворень (груп, колективів), об'єднаних специфічними інтересами (економічними, етнічними, 

культурними і так далі), що реалізовані поза сферою діяльності держави і дозволяють, в 

умовах демократичної системи облаштувати суспільне життя та контролювати дії держави. 

Побудова громадянського суспільства не можлива без участі усіх громадян у суспільних 

процесах, що передбачає наявність у них, як певного ставлення до спільних проблем, так і 

відповідної мотивації до участі у їхньому вирішенні. Особливо актуальною ця проблема 

постає у період затяжної соціально-економічної кризи, яка вразила наше суспільство. 

Подолання кризи неможливе без наявності у громадян держави, передусім у молоді, активної 

громадської позиції, задіяння її до участі у суспільних та державотворчих процесах. 

Напрям молодіжної ініціативи визначається сутністю держави, її політичної системи та 

безпосередньо потребами суспільства. 

Молодіжні організації дозволяють формувати відносини з державним управлінням. 

Вважається, що саме молодіжні організації є інструментом найбільш ефективної соціалізації 

молодого покоління. 

Особливе місце у молодіжному середовищі посідає студентська молодь, як майбутня 

інтелектуальна еліта держави, на яку покладається роль розбудови громадянського 

суспільства. За своїми ціннісними орієнтаціями студентство традиційно є найменш 

консервативною соціальною верствою населення, яка найбільш чутливо реагує на соціальні 

зміни, тому і знаходиться в авангарді суспільного прогрессу. 

mailto:nadiamalahova@gmail.com
mailto:matvienko_luydmila@meta.ua
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Однак, згідно з даними сучасних соціологічних досліджень, майже третина молоді має 

значні труднощі у визначенні з ідеологічними пріоритетами, поглядами і навіть зі ставленням 

до своєї держави та народу. 

Студентське самоврядування − це право і можливість студентів вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні 

вищим навчальним закладом. 

Участь у роботі органів студентського самоврядування є невід’ємним елементом 

демократії та фактором існування громадянського суспільства. Саме завдяки ньому 

студентська молодь має можливість конструктивно заявляти про свої інтереси та потреби. За 

даними державного інституту розвитку сім’ї та молоді майже 30 % українських студентів 

планують назавжди залишити Україну після навчання, а ще 25 % прагнулили б працювати за 

кордоном [7]. Зазначимо однак, що, на загал, ці прагнення зумовлені не стільки відсутністю 

патріотичних почуттів, скільки неможливістю повною мірою реалізувати свій потенціал і мати 

достатній рівень матеріального благополуччя на Батьківщині. 

Основна частина: Аналіз низки досліджень з питань виявлення громадянської 

активності у молодіжному середовищі засвідчує, що більшість представників сучасного 

студентства свідомо відмовляються від участі у суспільно-політичному житті, оскільки не  

вважають за можливе реалізувати таким чином власні життєві потреби та інтереси. Водночас 

з тим, молодіжні організації мають значний потенціал поповнення своїх лав за умови 

урізноманітнення видів їх діяльності, як засобу формування класу молодіжної інтелектуальної 

й політичної еліти. Також, невід'ємним фактором формування громадянської активності 

виступає освіта, яка зараз відповідає в більшій мірі професійної підготовки, заснованої на 

знаннях і інформації. 

Дослідження довело [7], що залежно від представленості органів студентського 

самоврядування у керівництві ВНЗ, проаналізовані ВНЗ умовно можна поділити на три групи:  

− ВНЗ, де студенти введені до складу Вченої ради та ректорату; 

− установи, де студенти присутні на Вчених радах, ректоратах, Вчених радах факультетів 

(інститутів) та у структурі деканатів;  

− ВНЗ, де студенти максимально представлені у робочих органах: Вчена рада, ректорат, 

збори трудового колективу, стипендіальна комісія, комісії з гуманітарних питань, поселення, 

профілактики правопорушень, представлення до заохочення працівників, приймальної комісії 

тощо. 

 Допомога студентам та аспірантам у науковій, професійній та громадській роботі, 

налагодження побуту та дозвілля студентів, їх відпочинку ці завдання підпорядковані  

студентському самоврядуванню. Суттєвим є захист інтересів студентів та аспірантів. 

Молодь найбільш чутливо реагує на соціальні зміни. А студентське самоврядування 

займається вирішенням проблем на різних рівнях, від загальнодержавних до ВНЗ. В Україні 

студентське самоврядування з’явилось досить давно. 

Рекомендовані заходи які є необхідними для налагодження ситуації: 

− налагодити роботу із громадянського виховання (передусім у школах і ВНЗ);  

− провести роз’яснювальну роботу серед молоді про діяльність ГО (громадянські 

організації); 
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− надати допомогу молоді в організації акцій (передусім інформаційну та 

організаторську);  

− організовувати зустрічі з громадськими діячами;  

− приймати участь у громадських акціях разом зі студентами тощо.    

 Аналізуючи результати можна зробити наступні висновки:  

− Мотивація до громадської активності у студентів у сучасних умовах неприпустимо 

низька. Якщо взяти до уваги, що саме вони становлять найактивнішу і найпрогресивнішу 

частину суспільства, найсприйнятливішу до змін, а також наявну ситуацію в суспільстві, що 

нагально потребує кардинальних змін, така ситуація викликає занепокоєння і потребує 

втручання адміністрації ВНЗ для її покращення.  

− Відчуття громадського обов’язку, бажання приносити користь суспільству загалом не, 

займають належного місця у мотивах поведінки молоді. Передусім вона шукає власний 

інтерес, що зумовлено, відсутністю сформованої активної громадської позиції.  У сучасному 

молодіжному суспільстві активна громадська позиція відсутня через відсутність належного 

громадського виховання, що спричинено конфліктом інтересів молоді і можливостями, які 

надає їй суспільство.  

− Для формування у студентів мотивації до громадської активності необхідно 

здійснення цілеспрямованої, планомірної і систематичної виховної роботи, спрямованої на 

формування почуття громадянського обов’язку та відповідальності перед громадою, 

державою і суспільством загалом. Проте, для цього необхідно змінити взаємовідносини 

молоді та держави, для цього потрібно переорієнтувати як урядову політику так і державну 

молодіжну політику зокрема.  

 Загалом, можна констатувати, що дана тема потребує подальшого ретельного вивчення. 

Особливо важливо дослідити чинники, що впливають на формування взаємовідносин  молоді 

та держави. Наявна ситуація обумовлює необхідність розробки методики виховної роботи зі 

студентами, що передбачає формування у них мотивації до громадської діяльності.  

 Формами органів студентського самоврядування можуть бути: сенат, парламент, 

староста, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо.  

 До функцій органів студентського самоврядування належать: 

− Прийняття актів, що регламентуються їх організацією та діяльність; 

− Проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивно-оздоровчих та     

інших заходів; 

− Сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються у ВНЗ; 

− Розпорядження коштам та іншим майном, що перебуває на балансі та банківських 

рахунках органів студентського самоврядування. 

 Крім того, законодавством визначено перелік питань, які потребують погодження  

органами студентського самоврядування при прийняті рішень  ВНЗ. До таких питань 

віднесено: 

− Відрахування осіб, які навчаються у ВНЗ, та їх поновлення на навчання; 

− Переведення осіб, які навчаються у ВНЗ за державним замовленням, на навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; 

− Призначення заступників декана, проректора, які відповідають за роботу    зі 

студентами; 
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− Поселення та виселення  осіб у гуртожитки, які навчаються у ВНЗ; 

 Також, законодавством України встановлено, що фінансовою основою студентського 

самоврядування є кошти, визначені Вченою радою ВНЗ у розмірі не менше ніж 0,,5% коштів 

спеціального фонду. При цьому, не менше ніж  30% коштів мають витрачатися на підтримку 

наукової діяльності осіб, які навчаються у ВНЗ. 

 Сприяння та підтримка молодіжних ініціатив є одним із пріоритетів сучасної державної 

молодіжної політики. 

 Важливим напрямом подальшого розвитку студентського самоврядування є практика 

активної участі вітчизняних студентських об’єднань у роботі міжнародних студентських 

організацій, об’єднань, зокрема, у Форумі європейських студентів та Європейському 

студентському союзі. 

 Найголовнішою проблемою є питання незалежного законодавчого регулювання 

інституту студентського самоврядування. Право участі студентського самоврядування у 

питаннях вищої освіти є дуже обмеженими, як і недостатнє фінансування органів 

самоврядування. 

 На низьку мотивацію до участі у роботі студентського самоврядування впливає  

недостатня поінформованість про їх діяльність. У ВНЗ України  співіснують дві  організації, 

щодо захисту прав студентів  - студентське самоврядування та профспілка. Порівнюючи стан 

розвитку студентського самоврядування в Україні та країнах Європейського Союзу, треба 

наголосити на те, що європейське студентське самоврядування, як і освіта разом, мають 

потужні економічні можливості, які забезпечують самостійність вирішення багатьох 

соціально-виховних зазначенних проблем. 

 Ефективність самоврядування проявляється в наступних аспектах: 

− Студентське самоврядування виховує реальних лідерів українського суспільства, 

формує еліту нації. 

− Самоврядування дає можливість студенту, як і кожному громадянину, бути почутим. 

− Створює можливості реалізації себе як обдаровану та талановиту особистість, 

стимулює активність у громадському житті. 

− Співпраця між студентами та адміністрацією вищого навчального закладу. 

Представники студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів, що до 

навчального процесу. 

Студентське самоврядування  привчає молодого громадянина Української держави 

відповідально виконувати свої обов’язки та завдання. 

Висновки: Тільки суспільними зусиллями ми можемо управляти своїм життям, захищати 

свої інтереси і права, брати участь у прийнятті рішень. Для того щоб детальніше звернути 

увагу влади та громадськості до студентського самоврядування треба виявити ряд проблем, 

які гальмують удосконалення процесів студентського самоврядування в ВНЗ України. 

 Необхідно надати студентському самоврядуванню належної правової, економічної, 

організаційної та інформаційної підтримки з боку держави, громадських організацій, 

суспільства. Підвищити рівень зацікавленості суспільним життям за допомогою регулярних 

студентських видань, листівок, брошур, створення відповідних веб-сайтів тощо. 

 Треба передбачити кадрову підтримку студентського самоврядування в особах 

проректора з виховної роботи, заступників декана з виховної роботи. Планувати проведення 
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міжнародних науково-практичних конференцій за участю представників європейських вищих 

навчальних закладів. 

 Запропоновані заходи повинні принести користь усім: викладачам та кафедрам, 

активістам студентського самоврядування, студентству і державі загалом. 

 Невід’ємною частиною в побудові громадського суспільства є виховання еліти нації. 

Треба привчати молодого громадянина України відповідально виконувати свої обов’язки та 

покладенні на нього завдання. Лише спільними зусиллями держави та студентського 

самоврядування можливо досягнути кардинальних змін у сучасному суспільстві. 
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Анотація: розглядаються основні проблеми взаємодії суспільства з сучасною 

українською політичною елітою.  

Ключові слова: українська еліта; політична еліта; проблема еліти. 

 

Вступна частина: Сучасна політична еліта України є консистенцією нової і старої 

влади з деякою кількістю представників громадянського суспільства. В Україні на 

перехідному етапі пострадянського розвитку виникло багато проблем. Функціонування 

політичної еліти, особливо на даному етапі, становить одну з ключових ролей в суспільстві.Від 

того, якою є дана соціальна група, її механізми функціонування, тенденції розвитку, залежить 

і внутрішній розвиток країни, і зовнішній. 

Основна частина: Що являє собою нинішня українська еліта на сьогоднішній день, та 

власне кого ми можемо віднести до неї:  

1. Найкращих представників українства (а не особи які можуть відрізнятися за своїм 

певним соціальним статусом);  

2. Особи, що виконують значимі функції в суспільстві.  

Швидше за все, слід погодитися з другим значенням. 

У нинішній політології є 2 ключових підходи до встановлення визначення "політична 

еліта" та її значимості у світі - функціональний і цілісний. Перший залежить від офіційного 

соціального статусу речника( представника) еліти в суспільстві. Другий встановлює еліту в 

базі особливого внутрішнього аристократизму, культури, освіти, незалежності тощо. 

Поділ на еліту обласну також загальнонаціональну можна здійснювати також з 

істотними відмінностями серед загальнонаціональною тобто столична або обласна і 

регіональною тобто провінційна еліта. Тут зобов'язані приймати в інтерес наступні риси: 

рівень освіти та інтелекту,  діючий вплив на соціально-економічну і політичну ситуацію в 

Україні, а саме рівень здібностей також справжніх вчинків.  

Також неозброєним оком можна помітити те, що регіональна еліта в більшості випадках, 

маючи повноваження, особливості та специфічні риси, багато в чому копіює 

загальнонаціональну еліту. Але слід підкреслити і те, що з роками регіональна еліта набуває 

досвідченості і стає самодостатньою у вирішенні політичних та соціально-економічних 

проблем, тобто - регіональна еліт мало в чому поступається загальнонаціональній еліті. 

Якщо брати до уваги думку італійського соціолога й економіста В. Парето щодо 

кругообігу існування двох типів еліт: „левів” і „лисиць”, то з впевненістю можна підкреслити 

те, що саме другий тип переважає в Україні, а саме лисиці, які вважаються спеціалістами 

ведення політичних дій шляхом обману, маніпуляцій та уловок. Беззаперечно, тому що 

нестійке суспільство так і потребує еліти спроможної вибити із суспільства максимум вигоди 

(Скоріна О., 2006). 
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З часом на основні посади, прийшли лідери господарського, економічного типу, банкіри, 

підприємці і тд.  

Не слід забувати, що до політичної еліти крім влади як такої, входить і опозиція, яка 

повинна бути протиставленням владі і викривати недоліки у її роботі. На жаль, на даний час 

стійкої опозиції з вираженими лідерами ще не існує. 

Для нинішньої української еліти кожного ступеня властивий києвоцентризмом з 

розподілом на Київську, Дніпропетровську також трохи Харківську еліту, значну різницю 

серед якими все ж помітити практично нереально. Якщо колишній еліті (України, СРСР) були 

характерні такі риси, як комчванство, самовпевненість, відірваність та невміння спілкуватися 

з народом, то можна помітити, що сучасна українська еліта мало чим відрізняється.  

Усій українській еліті нині бракує, передусім, державницької відповідальності за 

практичні дії, а також і політичної культури. Ще В. Липинський наголошував, що політична 

культура – це глибоке усвідомлення елітою свого не просто класового, але національного 

інтересу і активна творча діяльність з його реалізації в процесі служіння своїй державі та в 

здобутті політичної влади. Для багатьох представників нинішньої української еліти здобуття 

влади є самометою, егоїстичним, але не державницько-національним прагненням (Гордієнко 

М., 1998). 

Взагалі політичну культуру можна виділити в трьох видах:  

• активістська - залучення громади до політичних процесів;  

• підданська - коли особа бере участь у громадському житті, але впливати на 

політичне життя позбавлена можливості;  

• патріархальна - зацікавленість в політичних процесах практично відсутня.  

 Сьогодні в Україні домінує патріархально-підданський тип, адже значна частина 

української еліти має підданські настрої та орієнтації, а подекуди навіть патріархальні. А все 

тому, що більшість представників української еліти віддають перевагу  «гратися» в політику, 

аніж працювати в ній в державних інтересах, адже для них так буде вигідніше. 

Висновки: Отже, можна зробити висновок, що сучасна еліта України є сумішшю нової і 

старої влади з деяким числом представників громадянського суспільства. Українська еліта 

найперше має бути національною елітою, тобто, окрім професійної компетентності та високих 

моральних якостей, вона повинна бути носієм національної ідеї, вкоріненою в українську 

культуру. Лише національно свідома еліта може забезпечити високий рівень економічного і 

соціального розвитку країни, реалізувати демократичні цінності. 
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Анотація: У статті розглядаються біографії таких сучасних політичних лідерів як 

Ангела Меркель та Ніколя Саркозі. Особливо звертається увага на політичну кар`єру 

сучасних лідерів в політиці.  Поняття політичного лідерства з боку політологів. 

Розглядається сама суть політичного лідерства як складова сучасної розвинутої 

країни. 

Ключові слова: політичний лідер,влада,політичний портрет, політична кар`єра. 

 

Актуальність статті полягає в тому що інтерес до особистостей політичних лідерів 

особливо зростає в суспільствах в нестабільні періоди їх соціального розвитку, оскільки саме 

тоді виринає на поверхню багато осіб, котрі прагнуть утвердитися й самореалізуватися в 

політиці. А якщо врахувати, що сучасна епоха - це безперервна вервечка різних криз, то 

кількість претендентів на політичне лідерство невпинно збільшується. 

Мета статті: визначити роль політичних лідерів в житті держави. Для досягнення мети 

було розглянуто біографії деяких сучасних політичних лідерів. 

Політичне лідерство – (від англ. Leader – ведучий, керівник) процес міжособистісної 

взаємодії, в ході якого авторитетні люди, наділені реальною владою, здійснюють легітимний 

вплив на все суспільство, чи певну його частину, котра добровільно віддає їм частину своїх 

політико-владних повноважень і прав. 

Біографії деяких сучасних політичних лідерів: 

Ангела Меркель народилася 17 липня 1954 року в Гамбурзі, в сім’ї Хорста і Герлинды 

Каснеров.  

Батько Ангели Меркель ставився до представників тієї частини церкви, яка не 

перебувала в опозиції до уряду НДР, тому його сім’я користувалася певними привілеями, їм 

дозволялися виїзди на захід. Однак Герлінде Каснер було відмовлено у роботі за фахом у 

системі шкільної освіти НДР. Колишня вчителька присвятила себе дітям, тому Ангела не 

відвідувала ні дитячий садок, ні групу продовженого дня в школі. 

В юності Ангела брала активну участь у діяльності Спілки вільної німецької молоді і 

замість того, щоб «боротися з тоталітарним режимом», якийсь час навіть займала в Інституті 
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фізичної хімії при Академії наук НДР посаду комсорга, відповідального за агітацію і 

пропаганду. Проте в партію не  

У політику вона прийшла після падіння Берлінської стіни. Події, що відбувалися в 

Німеччині в кінці вісімдесятих — початку дев’яностих, захопили її повністю. 

Спочатку в 1990 році вона отримала місце заступника прес-секретаря уряду, в цьому ж 

році стала депутатом бундестагу, пізніше секретарем ХДС і міністром у справах жінок і 

молоді, а в 1994 році очолила міністерство у справах навколишнього середовища. Багато хто 

вважав, що швидке сходження по кар’єрних сходах у Меркель сталося завдяки протекції 

бундесканцлера і навіть прозвали її «дівчинкою Коля»  

Крім того, їй на руку зіграла низка гучних викриттів, призвели до того, що вона 

залишилася в ХДС у числі небагатьох політиків-вихідців з НДР, що зберегли незаплямовану 

біографію. Міністерські роки Ангели мало кому запам’яталися – ніяких різких рухів вона не 

скоювала і до пори до часу демонструвала відданість могутнього покровителя. Значущою 

віхою в її кар’єрі став корупційний скандал за звинуваченням Гельмута Коля в змісті «чорної» 

партійної каси. Тоді практично вся верхівка німецьких консерваторів пішла в тінь, а Меркель 

взяла активну участь у зміщенні свого боса і зайняла пост генсека ХДС. У полеміці з екс-

канцлером Колем виявився дискредитованим і наступний голова партії Вольфганг Шойбле, 

відмежування від якого предначертало Ангелі Меркель шлях на саму вершину ХДС. 

Перша в історії Німеччини жінка канцлер 

Пізніше початок політичної кар’єри, ще нещодавно розглядалася як непереборний 

недолік, стало свого роду козирною картою Ангели Меркель: в очах членів партії вона не була 

замішана у фінансових аферах і абсолютною більшістю голосів обрано головою ХДС.  

У своїй промові в Німецькому бундестазі 19 березня 2003 року Меркель заявила про те, 

що ХДС підтримує пред’явлення ультиматуму Саддаму Хусейну, який став «останнім шансом 

зберегти мир», і закликала федеральний уряд послідувати цьому прикладу, щоб «реально 

запобігти війні в Іраку». Принципові погляди Ангели Меркель на врегулювання військових 

конфліктів виявляються з публікацій цього періоду. Як ultima ratio(останній аргумент) 

Меркель взяла участь НАТО в Косовському конфлікті 1999 року і провела при цьому паралелі 

з історією своєї країни. 

Так чи інакше, навіть програвши вибори своєму суперникові Герхарду Шрьодеру, в 

листопаді 2005 року Ангела Меркель стала першою жінкою і одночасно у свої 51 

наймолодшим федеральним канцлером за всю історію ФРН, першою представницею 

колишньої НДР на цій посаді і першим головою уряду з природничих освітою. І взагалі другою 

(після імператриці Феофанії жила в X столітті) жінкою на чолі Німеччини. 

У короткі терміни Меркель вдалося досягти рекордно високого рейтингу популярності – 

у лютому 2006 року її політикою були задоволені 80 відсотків німців. Коаліційний уряд досяг 

ряду позитивних зрушень в економіці, зокрема скорочення числа безробітних. 

І ось вже 12 років Ангела Меркель керує християнськими демократами і сім років 

працює канцлером ФРН. За цей час їй вдалося або вивести з гри всіх своїх 

внутрішньопартійних конкурентів-чоловіків, або вмонтувати їх у свою систему. І все це — 

тихо, без скандалів. «Вона переставляє фігурки на шахівниці так, щоб ніхто не був для неї 

небезпечним», — каже її біограф, журналістка Жаклін Бойсен. 

Журнал «Форбс» три роки поспіль у 2006-2008 рр. називав Ангелу Меркель 

найвпливовішою жінкою світу, а журнал «Тайм» в 2006 і 2007 році включив її в список ста 
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найвпливовіших людей планети. У 2008 році федеральний президент Горст Келер нагородив 

Ангелу Меркель Великим хрестом ордена «За заслуги перед Німеччиною», а Єврокомісія 

присудила їй премію імені Карла Великого. 

Біографія Ніколя Саркозі 

Майбутній президент Франції і князь Андорри з’явився на світ у 28 січня 1955 року в 

місті Парижі. Його родина мала не тільки французькі, але й угорські та єврейські коріння.. У 

часи Другої світової війни він, як і багато інші великі землевласники, підтримував 

профашистський режим в Угорщині, а тому був змушений тікати з країни після приходу 

радянських військ і встановлення в країні соціалістичного режиму. Так, батько майбутнього 

президента опинився у Франції.  

У 1978-му році майбутній президент Франції закінчив Університет Париж Х-Нантер, де 

отримав ступінь магістра в галузі цивільного права. Після цього він також деякий час 

провчився в Інституті політичних досліджень, проте залишив його так і не отримавши 

диплома. Деякий час після цього наш сьогоднішній герой працював у сфері комерційного 

права, спеціалізуючись переважно на питаннях, пов’язаних з нерухомістю. 

Політичний шлях Ніколя Саркозі почався в 1974-му році в той період, коли він вступив 

у партію «Союз демократів за республіку». У 1981-му році наш сьогоднішній герой очолював 

молодіжний комітет в рамках передвиборчої компанії Жака Ширака. Після цього Ніколя став 

його протеже і на позачергових виборах у французький парламент отримав одне з 

депутатських місць. 

Він переходив з одного міністерства в інше, недовгий час був депутатом від Франції в 

Європарламенті, працював мером містечка Нейі-сюр-Сен, а також обіймав посаду міністра 

внутрішніх справ. У цій якості він провів кілька жорстких реформ, спрямованих на боротьбу 

з сепаратизмом і злочинністю. У 2004-му році наш сьогоднішній герой був обраний лідером 

партії «Союз за народний рух». Три роки тому в якості лідера цієї партії Ніколя Саркозі 

висунув свою кандидатуру на президентських виборах. 

У підсумку наш сьогоднішній герой набрав у першому турі голосування 31,18% голосів 

і вийшов у другий тур разом з кандидатом від Соціалістичної партії Сеголен Руаяль. Другий 

тур голосування став переможним для Ніколя. За нього проголосували 53% виборців. Таким 

чином, 16 травня 2007-го року талановитий політик став новим президентом Франції. 

В період свого президентства Ніколя Саркозі провів кілька важливих реформ. Він ввів 

ліміт на переобрання президента (не більше двох термінів підряд), прийняв кілька 

законопроектів регулюють процес імміграції до Франції. Крім того, він вів активну діяльність 

по зміцненню позицій Євросоюзу у світовій політиці, однак виступав проти вступу Туреччини 

в дану організацію. Як міжнародного посередника Саркозі брав участь у вирішенні 

Південноосетинського конфлікту. 

Поняття лідерства західні політологи трактують по-різному, залежно від особистих 

поглядів та оцінок політичного процесу. Тому політичне лідерство, згідно із західними 

концепціями, виступає як: 

• центр групових процесів; 

• прояв особистісних рис; 

• мистецтво досягнення згоди; 

• дія й поведінка; 

• інструмент досягнення мети або результату; 
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• взаємодія; 

• уміння переконувати; 

• здійснення впливу; 

• відношення влади; 

• диференціація ролей; 

• ініціація або введення структури. 

Історичний досвід світової й вітчизняної політичної цивілізації свідчить, що лідери 

країни, керівники громадських рухів і впливових політичних партій та блоків визнаються 

суб’єктами політичного процесу і тому викликають значний інтерес у соціально-політичному 

житті. Помічено, що зі зниженням інтересу народу до політичних партій та інших структур 

зростає увага до особистостей. Це властиво й пострадянському періоду розвитку сучасного 

суспільства 

Висновки. Політичне лідерство виникло на зорі історії людства. Тому воно вічне, 

універсальне й неминуче, оскільки в будь-якій, навіть найпримітивнішій людській спільноті, 

виникає проблема домінування одного з її членів, тобто проблема лідерства. Отже, робимо 

висновок: лідерство - явище загально історичне. Серед різних видів лідерства особливе місце 

належить лідерству політичному, бо воно є найбільш помітним і значимим як в будь-якій 

суспільно-політичній структурі, так і в загальнонаціональному масштабі. 

Список літератури: 

1. Топ політичних лідерів. Взято з:https://tsn.ua/svit/top-15-svitovih-lideriv-prem-yer-polschi-obiyshov-prezidenta-

rosiyi.html 

2. Політичне лідерство. Взято з : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/17115/ 

3. Біографія Ангели Меркель. Взято з:https://svpressa.ru/persons/angela-merkel/ 

4. Ангела Меркель. Взято з:https://uk.wikipedia.org/wiki/Ангела_Меркель 

5. Біографія Ніколя Саркозі. Взято з:https://24smi.org/celebrity/5020-nikolia-sarkozi.html 

 

KravchukO.Yu., PortyankoS.С. 

Political portraits of modern political leaders 

 Annotation: Stats are  consider by biographies of such modern political leaders as yak Angela Merkel and 

Nicola Sarkoz. Especially pay attention on political career of the current leaders in politic. Understanding of 

political leadership from the side of political science. See the very essence of the political leadership of the 

yak warehouse of the new country. 

Key words: political leader, pover, political portrait, political career. 

 

Кравчук О.Ю., Портянко С.С. 

Політичні портрети сучасних політичних лідерів 

Анотація: У статті розглядаються біографії таких сучасних політичних лідерів як Ангела Меркель 

та Ніколя Саркозі. Особливо звертається увага на політичну кар`єру сучасних лідерів в політиці.  

Поняття політичного лідерства з боку політологів. Розглядається сама суть політичного лідерства 

як складова сучасної розвинутої країни. 

Ключові слова: політичний лідер,влада,політичний портрет, політична кар`єра. 
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НАУКА І ПОЛІТИКА 

Пташинський Д. О., ст. гр. 5222м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

narkasaya@gmail.com 

 

Анотація. Розглянуті у тезисах питання, що стосуються Політики, як науки, 

допомагають зрозуміти, чи потрібна вона взагалі. Осмислити значимість політики , 

визначити роль науки, та функції в політичній системі. 

Ключові слова: Політика як наука, Роль політики, як науки, Зв’язок політики та 

науки. 

 

Вступна частина: Актуальність теми “Політологія як наука” обумовлена, перш за все, 

тим, що до самого останнього часу науки про політику, як самостійну дисципліну у нас в країні 

просто не було, хоча саме політичній проблемі присвячувалось чи не більшість всіх публікацій 

суспільного профілю. Основна ціль роботи – комплексно вивчити політику як науку, 

розглянути її функції, роль в політичній системі, та зв’язок політики з наукою. 

В зв’язку з цією ціллю, поставлені основні завдання роботи – дати визначення поняття 

“Політика як наука”, вияснити, що слід розуміти під ним,  виявити її характерні риси, 

розглянути задачі і аспекти політики, вияснити її роль, як науки,  та розглянути як політика 

пов’язана з наукою. 

Основна частина: Під поняттям “Політика як наука” слід розуміти  її наукову 

обгрунтованість, яка означає: 

• Прийняття рішень на основі научного знання, врахування об’єктивних законів 

розвитку суспільства і природи; 

• Адекватне відображення інтересів різноманітних соціальних груп і верств 

населення; 

• Застосування наукових методів в політиці; 

• Інтелектуалізація самої політики; 

• Здатність до прогнозування подій: випередження або пришвидшення їх розвитку 

у відповідності з прогнозом. 

Політика і наука про політику повинні взаємодіяти і потребувати один одного. Якщо 

недооцінюється наука – політика набуває авторитарного характеру. Якщо наука не впирається 

в політику, вона перетворюється в абстракцію. Визнання політики наукою не є безневинним 

для суспільства, так як дозволяє проводити над ним будь які соціальні експерименти. 

Роль політики як науки обумовлена трьома її властивостями: 

• Універсальність; 

• Всеохоплюючий характер; 

Здатність вплинути на практично будь які сторони життя, починаючи з масштабів країни, 

і закінчуючи індивідуальними рисами характеру. 

Такими ж властивостями наділені і інші організаційно-регулятивні сфери, але в різній 

мірі, і в іншій формі.  

mailto:narkasaya@gmail.com
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В той же час політика безперешкодно вступає в самі різноманітні взаємодії, утворюючи 

цілі галузі управління, відносин, знання і впливу на суспільство.Функціональність політики, її 

властивість слугувати суспільству, не лише дозволяє їй глибоко впливати на інші сфери 

функціонування, але й пов’язується з ними. 

Політика глибоко опосередкована економічною сферою суспільства, економічними 

відносинами, інтересами, концентрованим виразом якиї вона є. Економічні основи політики 

як сфери управління життєдіяльністю пов’язують політику і економіку через владу, точніше 

два її види: економічну, і політичну, через володіння коштами виробництва, речами, конкретні 

відносини, які пов’язують політику і економіку, і додають економічній діяльності політичний 

сенс, а політику трансформують в економіку, і дозволяють їй отримати вираз. 

Діалектика відносин політики і економіки відома в термінах відносин базису і 

надстройки, абстрактна лише на спільному організаційному, формуючому суспільство рівні. 

В конкретному суспільстві і в дійсному суспільному процессі вона актуалізується в безлічі 

форм. 

Зв’язки політики з наукою завжди проблематичні, але зі знаннями безпосередні і 

невід’ємні, так як існує особливе політичне знання, без якого розробка і реалізація політики 

неможлива, навіть, якщо воно не обумовленно теорією і зводиться до емпіричних прийомів, 

стандартним правилам, і наївним хитростям. Глубокі властивості загальних організаційних 

початків, створююих суспільство, їх універсальність і проникаюча здатність породжують 

проблему кордонів між ними, кордонів політики, в тому числі, або допустимого простору, в 

межах якого вони можуть взаємодіяти. 

Порушення цих правил призводить до негативних, а не рідко, згубних результатів: 

надмірної ідеологізації, безмірної політизації неполітичних і неідеологічних сфер діяльності, 

життя, усівдомлення. Порушенням буде і обмеження простору, в якому  повинне існувати те, 

чи інше начало. 

Обмеження такого типу створюють вакуум суспільних регуляцій , котрий неодмінно 

заповнюється одною з двух найбільш експансивних сфер – політикою, або ідеологією. 

Результатом будуть ідеологізовані економіка, культура, наука, мистецтво, політизоване право 

і т.д. Лише найбільш спільні і найбільш нейтральні сфери – культура, мораль, і в певній мірі 

наука – не можуть бути надлишковими, якщо вони проникають в галузь економіки, права, тієї 

ж політики чи ідеології. 

Висновки: Мною було досліджено галузь політології, її зв’язок з наукою, який виявився 

проблематичним, і було доведено, що дійсно, існування політики і науки як одне ціле цілком 

корисне, так як окремо це призводить до шкідливих, а нерідко і згубних результатів. 

Список літератури: 

1. Карл Поппер, Основи політології / Припущення і спростування : зростання наукового знання, М., "Аст", 2004 р. 

2. Карл Ясперс, Основи політології / Сенс і призначення історії, М., "Політвидав", 1991 р.  

3. Каринський М. И. в кн. Н. О. Лосского Історія української філософії, М.: радянський письменник., 1991. – 480  с.  

4. Ейнштейн А. Фізика і реальність. - М., 1965. 

 

Ptashinsky D.O 

Science and polythics 

Annotation: Wieved in abstract question`s, that near Polythic like a science may help to understand, does it 

needed in all. To think about it matter, to determine about her role and function`s in polythic`s system. 

Key words: Polythic like science, the Role of Polythic like science, Relation`s of Polythic and science. 
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Пташинский Д.О 

Наука и политика 

Аннотация:.Рассмотренные в тезисах понятия, которые касаются политики, как науки, могут 

помочь понять, нужно ли это в целом. Думать об этом важно, чтобы определить ее роль и функции 

в политической системе. 

Ключевые слова: Политика как наука, Роль политики как науки, Связь политики и науки. 
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9. Філософські виміри права 
 

УДК 340.12 

ФІЛОСОФСЬКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ СВОБОДИ 
Бродовська Альбіна Вікторівна, ст. гр. 5271м 

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Патлайчук О.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

brodovska199@gmail.com, volnistik@gmail.com 

 

Анотація. Розглядаються теоретичні основи поняття «свобода» у сучасному 

суспільстві та застосування обмежень у реалізації прав і свобод. Визначено вплив 

принципів невідчужуваності  та непорушності прав і свобод людини 

Ключові слова: свобода, право, обмеження свободи вираження поглядів 

 

Твердження того, що права і воля мають фундаментальне значення для людського буття 

і повсякденного життя особистості, не вимагає доказів. У той же час проблема інтеграції права 

і волі залишається складним і важким запитанням. Надзвичайно поширеною є думка про 

несумісність права і волі, у силу їх протилежності. Вона обумовлена, з одного боку, 

концепцією, відповідно до якої правове законодавство по своїй суті є система норм, яка 

обмежують волю, додаючи їй тверді рамки. З іншого боку, існуючий плюралізм концепцій про 

“першопричину” права створює ситуацію, у якій співвідношення права і волі, особливо 

визначальна роль останньої, затушовується різноманіттям інших факторів, які складають 

основну детермінанту походження права.  

Серед цих концепцій особливо поширені наступні: концепція природного права, 

відповідно до якої зміст права визначається природою суспільства розумних індивідів, 

природним станом людини; концепція юридичного позитивізму, відповідно до якої право 

являє собою сукупність правил поведінки (норм), прийнятих державою і забезпечуваних 

силоміць його примуси; концепція, відповідно до якої право – це сукупність правил поведінки, 

що виражають санкціоновану державою волю пануючого класу; релігійний підхід, відповідно 

до якої основним джерелом походження права і визначення його сутності є божественний 

початок; право є витвір Бога; психологічна школа, яка думає, що як початок і визначальна 

детермінації права виступає суспільна психологія, переживання людиною свого обов’язку 

перед іншими. У результаті проблема волі, як центральна у визначенні сутності права, не 

знаходить належної уваги в дослідників. В даній доповіді спробуємо розглянути основні 

моменти взаємодії права та свободи з точки зору філософії та права. 

Формальна взаємодія права і волі представляє першу і найбільш просту ступінь пізнання 

інтеграції. Розглянемо основні моменти, які розкривають право як міру волі.  Стосовно 

поняття права, то існує два представлення: суб'єктивне й об'єктивне право. “Суб'єктивне право 

визначається як моральна можливість... Об'єктивне право є сам закон, який визначає цю волю. 

Об'єднання обох змістів дає нам загальне визначення: право є воля, обумовлена законом. І в 

тому, і в іншому змісті мова йде тільки про зовнішню волю, яка виявляється в діях, а не про 

внутрішню волю”.  Право як об'єктивна форма волі несе в собі якісну характеристику – 

mailto:brodovska199@gmail.com
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рівність. Справа в тому, що зовнішня воля, перш ніж закріпити себе у вигляді права, повинна 

пройти етап свого самообмеження. Це означає, що окремий індивід повинен визнати за 

іншими таку ж волю дії. Тільки після цього він здобуває реальну можливість вимагати 

самообмеження в іншого. У результаті даного акту розкривається більш конкретна 

характеристика права як волі, обумовленої рівністю, тобто рівним самообмеженням. Це 

положення філософії права виражає принцип правової рівності.  

Сутнісною природою правової рівності є визнання загальної і єдиної міри регулювання. 

Тому право можна характеризувати як рівну міру волі. Сама рівність полягає в тому, що 

поводження суб'єктів правових відносин регулюється єдиною, рівною мірою. Право як міра 

волі може виражати й іншу якість – ступінь вираженої в ньому волі. У цьому змісті міра волі 

виступає як критерій істинності права і закону. При цьому важливо помітити, що визначення 

права як міри волі має ще принципово інший аспект співвідношення і взаємодії права і волі. 

У чому ж він виражається? У тім, що не тільки воля служить критерієм розвитку правових 

відносин, але і право виконує роль міри волі. Тому що, якщо немає права, те і немає реальної 

можливості захистити волю, додати їй форму, завдяки якій вона може перетворитися з 

можливості в реальну дійсність. 

Вже в античний період греки відрізняли “право за законом” від “права, справедливого 

від природи”. У латинській мові є вираження “природне право” (jus natural) і “природний 

закон” (lex natural). Природно-правові погляди відбивали прагнення виявити справедливі 

початки в праві, обумовлені самою природою людини. Демокріт вважав, що “Закон прагне 

допомогти життю людей. Але він може цього досягти тільки тоді, коли самі громадяни 

бажають жити щасливо: для ти, хто скоряється закону, закон – тільки свідчення їх власної 

чесноти”. У різних філософських концепціях природне право має різну підставу: природне 

право як божественний світовий порядок (“космологічне природне право”); право як 

вираження людської сутності” (“антропологічне природне право”); право як розум 

(“раціональне природне право”) і т.д. 

Правова воля як “наявне буття”, реально існуюче. Щоб правова воля з можливості 

перетворилася в реальність, необхідний її синтез з позитивним правом, тобто системою норм 

права, які витікають із законодавства. Інакше кажучи, варто здійснити інтеграцію позитивного 

права і природного права.  

Різні підходи до розуміння взаємодії природного і позитивного права не замикаються в 

сфері наукових дискусій, вони знаходять своє відображення в Конституціях сучасних держав. 

У Конституціях США, Франції, Італії втілена надпозитивна (природно-правова) концепція, у 

Конституціях Австрії, Німеччини – позитивістська. Разом з тим, у сучасному світі все більше 

утверджується думка про те, що необхідний взаємозв'язок природно-правового і 

позитивістського підходів. Держава не може не визнати природні права. Незважаючи на те, 

що природні права належать людині від народження, “захист” їм додає юридична форма, 

форма закону. Визнається і те, що позитивістський підхід повинний спиратися на категорії 

волі, справедливості, фундаментальні права людини. 

У той же час складним і маловивченим залишається питання про діалектичну природу 

інтеграції змістовної і позитивної форми правової волі (природного і позитивного права).  

Дослідження цієї проблеми вимагає розгляду ряду аспектів. Насамперед це установлення 

внутрішнього і необхідного зв'язку між природним і позитивним правом. Вихідним моментом 

такого аналізу є усвідомлення того, що при усім своєму якісному розходженні обох понять 
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“природне право” і “позитивне право” знаходяться в єдиному правовому просторі, що 

характеризується єдиною сутністю. Це, по-перше. По-друге, діалектичний підхід до розкриття 

взаємозв'язку і взаємопроникнення складових єдиний правовий простір показує, що в 

реальному громадському житті природне і позитивне право представляють не просто 

протилежності, незалежні друг від друга елементи правового простору, а іманентне 

протиріччя, тобто протиріччя в тому самому відношенні – відношенні сутності правової волі. 

Що ж це таке?  

У цьому протиріччі правова воля містить специфічне для неї нормативне обмеження 

волі, що суперечить її загальній тенденції переборювати всяку межу обмеження. У даному 

випадку і природне право, як система фундаментальних цінностей людини, прагне до 

найбільш повної реалізації своїх можливостей і ресурсів. У той же час воно обмежує цей 

розвиток, переслідуючи мету самозахисту, реальне здійснення тієї частини волі, що 

гарантується примусовою силою держави, його законодавчою базою. Варто звернути 

особливу увагу на конкретно-історичний процес діалектичної природи взаємозв'язку 

природного і позитивного права. 

Проблема реального здійснення природних прав і правової волі завжди була предметом 

гострих класових битв. Закономірним результатом цих битв є прогрес прав і свобод людини. 

Середньовічний кріпак вільніший античного раба, найманий робітник буржуазного 

суспільства вільніший середньовічного селянина, він має більше прав і свобод. Історичний 

прогрес у сфері волі і права показує, що кожне покоління відповідає за виклик історії, 

зв'язаний із захистом своїх реальних прав і воль. 

По-третє, правова воля має два джерела – формальне (позитивне право, норми права) і 

змістовне (природне право). Правове регулювання полягає в трансформуванні, тобто в 

зведенні природного права в закон. Процес “трансформування” – перетворення природного 

права в юридичну науку і, навпаки, наповнення юридичної форми закону природно правовими 

цінностями – розкривається за допомогою методу детермінізму. 

Висновки: Принципове значення розуміння правової волі як діалектичної єдності 

природно-правових і позитивістських цінностей має цінність для філософії права, загальної 

теорії права, діагностики сучасної правової ситуації. Насамперед це значення виявляється в 

розкритті співвідношення між законом і правом, розумінні правового закону. Першою й 

основною властивістю такого закону є те, що його зміст обумовлений природним правом, 

“правовою природою речей”. Сам же закон, з погляду його юридичної форми, трактується як 

щось вторинне. Іншими словами, правові властивості закону, його значення і місце в 

соціальному житті визначають те, наскільки він адекватний до самого життя, його соціальних, 

природних, суспільно-історичних, економічних, національних, психологічних і т.д. факторам 

і процесам.  

Словом, юридичний закон виступає в ролі правового, “справжнього закону” тоді, “коли 

в його особі несвідомий природний закон волі стає свідомим державним законом”. Звідси 

зрозуміло, що для того щоб акт державної волі перетворився в правовий акт, законодавець 

повинний бачити право в дійсності, її природно-правовій сфері. Це означає необхідність 

всебічного обліку основного джерела права – особистості, її потреб і інтересів. У силу цього 

дійсний закон є закон, опосередкований природним законом волі. 

Розмежування правового і протиправного закону має істотне значення у визначенні 

соціальної ролі і значення покарання. З погляду закону, що має тільки форму закону і лише 
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зовні зв'язаний із самим життям, покарання є обмеження волі людини, воно чужо його 

природній природі. Принципово іншу характеристику має покарання як наслідок порушення 

правового закону.  

З погляду правового закону покарання є не що інше, як визнання за людиною його 

власної волі. У звичайному, тобто позитивістському трактуванню це твердження – парадокс. 

Однак у рамках чинності правового закону воно природне і логічне. Вся справа в тому, що 

правовий закон виходить з визнання того, що воля внутрішньо присутня людини, а не дарована 

їй державою і законодавцем. Більш того, основним джерелом закону виступає вільна 

особистість, цивільне суспільство. Тому по своїй сутнісній природі закон є форма захисту й 

існування волі людини, нормального вільного суспільства і його інститутів. Порушення такого 

закону і є обмеження людиною (правопорушником) своєї власної волі. Покарання суть 

відновлення нормальної дії волі, у тому числі і волі окремого індивіда як носія і джерела свого 

права на волю. 

Таким чином, пізнання наукою об'єктивно існуючої системи цінностей правової волі 

повинне служити тим компасом і методом, з яким необхідно звіряти свої дії - законодавцю і 

право реалізуючи органам при прийнятті ними рішень. Дотримання цієї умови створює 

гарантію ефективної чинності закону. Облік таких вимог є особливо значущим як для 

правотворчості, так і для правозастосування. 
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Анотація. У статті висвітлюється розвиток та становлення філософії українського 

кордоцентризму. Визначається значення ідеї «філософії серця» як методико-

світоглядної основи класичної української філософії права. Описуються ідеї філософії 

права у працях представників кордоцентризму класичного періоду та роль ідей 

«філософії серця» у сьогоденні. 

Ключові слова: філософія права; «філософія серця»;  кордоцентризм; класична  

українська філософія. 

 

Вступ. Українська філософія права є невід’ємною частиною української філософської і 

загальної національної культури. Українська філософсько-правова парадигма, що є 
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природньо, має багато спільних ідей з теоріями європейської філософсько-правової традиції, 

однак так само характеризується самобутністю і оригінальністю.  

Беручи за основу такі ідеї як теорія «суспільного договору» і «природного права», що 

виникли у класичний період в Європі, філософія українського Просвітництва визначає 

власний варіант універсального аргументування ідеї права. Так методолого-світоглядні 

підвалини класичної української філософії права склала «філософія серця» - кордоцентризм. 

Одними з найяскравіших розробників світоглядно-методологічної парадигми “філософії 

серця” були Г.Сковорода, П.Юркевич, Д. Чижевський, П. Куліш, М.Костомаров. 

У наш час «філософія серця» отримує нове життя, що в свою чергу пробуджує нову 

хвилю наукових досліджень. На початку XXI століття проблему «філософії серця» 

розробляють О. Ковалевський, А.Бичко, О. Лук'яненко, І.Бичко. 

Метою статті є аналіз  зародження, розвитку та становлення основного традиційного 

напряму української філософії –  кордоцентризм у та «філософії серця» в період класичної 

доби (XVIІ ст. – поч. ХХ ст.) та відродження  його у ХХІ столітті. 

Основна частина.  Тож що таке кордоцентризм? Поняття кордоцентризму походить від 

латинського «cordis», тобто серце. В загальному розумінні це сприйняння дійсності не лише 

через мисленням-«головою», скільки в більшій мірі «серцем», через емоції, почуття, душу, 

внутрішні переживання.  

Якщо говорити про традиції європейської філософії, то прибічниками теорії 

кодоцентризму були Б. Паскаль, німецькі пієтисти і німецькі романтики (М. Новаліс Л. 

Феєрбах. та ін.). 

В традиції української філософії кордоцентризм – це українське вчення про цілісність 

людини; узагальненняї української філософської думки, відповідно до якої основним 

правилом існування і цілісного розвитку людини є єдність духу, душі, тіла, духовне 

вдосконалення та відродження. Уявлення про таку людину запозичено в українську ідею 

кордоцентризму із християнського вчення про людину, з православної антропології, згідно з 

яким особистість у цілісну людину складається із душі, тіла та духу, в яким поєднуються душа 

і тіло. Саме поняття духу, з якими ототожнюють серце, визначають головним чинником 

створення цілісної особистості в людині. 

Український кордоцентризм є концептом, створеним на ґрунті таких понять як 

«філософія серця» і «кордоцентризм». Дослідники вважають, що визначенням терміну 

«філософія серця» ми маємо завдячувати Д. Чижевському, творцем терміну «кордоцентризм» 

є О. Кульчицький, автором парадигми «український кордоцентризм» став Я. Гнатюк. 

Український кордоцентризм можна класифікувати за ознакою філософсько-світоглядної 

орієнтації. Так вчені розрізняють три групи українського кордоцентризму: акціональний 

кордоцентризм, креативний та інтроспективний.  

У загальному визначення український кордоцентризм – це національна філософія 

християнського українства, яка в історичних образах, абстракціях і символах відображає ідею 

духовної єдності людського буття, відрефлексоване уявлення його як частини 

трансцендентного та іманентного Бога і принцип переважності людської духовної реальності 

перед душевною і тілесною людською реальністю. За такої поняттєвої особливості  

український кордоцентризм відмінний від західного модерного раціоцентризму та 

постмодерного тілоцентризму. 
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Засновники українського національного кордоцентризму Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. 

Гоголь, П. Куліш і П. Юркевич аргументували його як ідею переважаючої важливості духу в 

цілісній людині-особистості. Пізніше цю ідею буде заново озвучено Ч. С. Пірсом – батьком 

теорії американського прагматизму. Згодом її ще раз було повторено у метафізиці «глибокого 

серця» російським філософом Б. Вишеславцевим. З цієї перспективи українська філософія, 

виходячи із схожості її ідей із американською та російською філософіями, є оригінальною і 

самобутньою, та такою, що має світове значення [1]. 

З позиції парадигми «філософії серця» основна увага надається внутрішній духовній 

сутності права. Ідея права в рамках філософії кордоцентризма визначається не формально-

зовнішнім примусом, а регулюванням життя на яке найбільший вплив мають внутрішній світ 

і воля людини. Право в такому випадку є можливістю, умовою вільного особистісного 

розвитку людини, самореалізації особистості.  

У основоположника ідеї «філософії серця», Г. Сковороди, важко знайти прямий вплив 

розвитку і обґрунтування тогочасних західно-європейських теорій «суспільного договору» і 

«природного права». Тож результати вивчення його творчості говорять про те, що у 

Сковороди була своя концепція права, хоча й скоріше філософська, а не юридична. Ідея 

природного права представлена у нього з позиції символічної релігійної онтології, а не з 

позиції західноєвропейського раціоналізму. Так акцент в обґрунтуванні права робиться не на 

формально-загальній, предметній стороні, а на внутрішній духовній сутності права.   

Оригінальна парадигма права Г. Сковороди визначає не стільки раціоналістичне, як 

релігійно-онтологічне аргументування природного права людини, що віддзеркалює його 

внутрішню духовну сутність. Початкові засади правового світобачення – ідея моральної 

незалежності, недоторканості особистості та принцип справедливості – у Сковороди 

реалізуються в його ідеї «спорідненої праці». Споріднену працю Г. Сковорода розглядає як 

один із законів Бога, який в той самий час є і законом природи, і законом людського 

суспільства. Якщо цей закон діє і старанно виконується, то у світі буде встановлено мир, а 

кожна людина буде жити в гармонії із собою і щасті. Отже, за Г. Сковородою «споріднена 

праця» – це міра  соціальної визначеності, справедливості, а право, як механізм реалізації 

заснованої в «спорідненій праці» справедливості, повинна виражатися людиною, 

реалізовуватися не стільки ззовні, як від мірила справедливості в самій людині. 

Також Г. Сковорода зазначає що суспільству необхідна держава як форма організації 

громадського життя. Головне призначення держави полягає у таких завданнях як захист 

хліборобів і купців від крадіїв та іноземних загарбників. У державі він вбачає внутрішню силу 

– це принцип покликання (призначення або «природи»), і зовнішню силу – дії правлячого 

стану. Звичайній рівності він надає перевагу «нерівній рівності», можливості реалізовувати 

свої здібності, права на індивідуальність, на щастя. 

Ідеал «нерівної рівності» є основою й внутрішнім сенсом вчення Сковороди. Це 

блискуче продемонстровано ним у діалогах і піснях. Суть суперечливого висловлювання 

«нерівна рівність» полягає в тому, що люди, з одного боку, є рівними перед Богом й для Бога, 

а з другого – усі є різними. Свою думку Сковорода розкриває через образ фонтана, який 

заповнює великі та малі посудини. Посудини різні, однак вони всі рівні між собою тому, що 

вони всі однаково повні. 

Значний вклад у розвиток українського національного кордоцентризму також зробив 

Микола Гоголь, члени Кирило-Мефодіївського товариства – Тарас Шевченко, Пантелеймон 
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Куліш, Микола Костомаров. Цими видатними діячами  з позиції кордоцентризму було дане 

обґрунтування української національної ідеї. 

Світила філософії українського національного кордоцентризму, розмірковуючи у 

контексті текстів Біблії, біблійної антропології і психології та продовжуючи сковородинську 

кордоцентричну традицію, запропонували власні формулювання української національної 

філософської ідеї. Так, М. Гоголь, міркуючи про роль серця і розуму в духовному житті 

людини, відзначав, що «розум не є вища в нас здатність, його посада не більше як поліцейська: 

він може тільки привести в порядок й розставити по місцях усе те, що у нас уже є» [1]. На його 

думку, розум як частина людини значною мірою залежить від її моральних сил, серця або духу 

як цілого. «Він іде вперед, коли йдуть вперед усі моральні сили в людині, й стоїть без руху й 

навіть іде назад, коли не підносяться моральні сили» [2]. Таким чином, відриваючи свій розум 

від Бога як любові та моральної основи суспільного життя, людина, на погляд М. Гоголя, 

перетворює живу душу на мертву, моральний розум на інструментальний, цілісне бачення на 

одновимірне розуміння. За своїм змістовним навантаженням, висновок М. Гоголя збігається із 

наступним запитанням Г. Сковороди, що виконує функцію твердження: «Хіба не мертвою є 

душа, позбавлена істинної любові, тобто Бога?» [1]. 

Подальший розвиток «філософія серця» одержує у творчості Памфіла Юркевича (1827–

1874), у якого вона здобуває характер загальнофілософської концепції. У визначенні  права П. 

Юркевич, схильний дотримуватися позицій інтуїтивізму. Він вважає, що світ, а найважливіше, 

індивідуальний, особистісний світ, недосяжний для розуму. Джерелами морально-правового 

законодавства, за позицією Юркевича, є насамперед любов та серце, а вже потім розум. 

«Глибина серця» – це первісна основа людської душі, що дозволяє людині відрізнити 

справедливе від несправедливого, добре від поганого. «При всякій зустрічі протилежних 

бажань і інтересів, – відзначає Юркевич, – вона [людина] повинна звертатися до моральних 

вимог справедливості, що вкаже їй, де і коли її бажання незаконні, де і коли вони суперечать 

благу її ближнього і благу загальному»[2]. 

Досліджуючи категорію предмета філософії права, Юркевич зазначає, що філософія 

права має властивість методично досліджувати ті постійні й істотні підстави, з яких 

виростають з необхідністю форми права позитивного. Філософія права у рамках діючого 

позитивного, природнього права є це аналітикою його засад. Особистість може визначати 

поняття права не лише на підставі ознак позитивного права,  створеної внутрішньо. 

Як підставу філософії права Юркевич виділяє такі антропологічні посилки: «1) чоловік 

може визначатися не тільки зовнішніми, емпіричними чинниками, але і свідомістю ідей; 2) 

людина має визначені правила, звичаї, коритися яким справа добра і свята; 3) підкоряючись 

цим правилам і звичаям, вона має здатність судження про їх достоїнство»[4]. 

 Переконання П. Юркевича узгоджується зі світоглядними позиціями Г. Сковороди і П. 

Куліша, засновника та останнього представника українського кордоцентризму як національної 

філософії, адже воно, як і названі позиції, виражає головний принцип цієї філософії. «Ось же 

вам верхівка і квітка всього життя вашого, – вказував Г. Сковорода, – внутрішній світ, 

сердечна веселість, душевна міць. Сюди скеровуйте всіх ваших справ течію» [5]. Г. Сковорода 

вважав, що людський інтелект, який він дуже цінував, «не завжди досконалий, а тому здатний 

помилятися, та що голос Бога в людині – це голос Досконалого буття, й тому завжди 

безпомилковий» [5]. П. Куліш услід за Г. Сковородою також наголошував, що «найперша річ 
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– серце щире й якийсь голос із душевної глибини, котрий велить чоловікові йти вгору, а розум 

– слуга того голосу» [5].  

Отже, принципом значимості особистісної духовної реальності порівняно з 

інтелектуальною реальністю людського керувалися усі фундатори філософії українського 

кордоцентризму, саме тому вони мають споріднені, схожі філософські вчення та погляди на 

людину та її серце. Саме це і є підставою говорити про відособлену від західноєвропейської 

кордоцентричну традицію у складі української національної філософської традиції. 

 Вперше відповідну систематизацію розвитку української філософської думки зробив 

Дмитро Чижевський. Аналізуючи творчу спадщину П.Куліша, Г.Сковороди, П.Юркевича, 

М.Гоголя, як найвизначніших представників української національної думки, Д. Чижевський 

приходить до формулювання філософія серця, як характерної в українській філософській 

традиції.  

Тож цілком зрозуміло, що Чижевський, розглядаючи чинники, що вплинули на 

виникнення «філософії серця» в українській філософській думці, вказує на емоційність (в 

основному творчу), яка є характерною для  українського менталітету й «виявляється у високій 

оцінці почуттєвого життя», вона характеризується такими особливостями, як своєрідне 

бачення природи (образ степу – образ величності, буяння природи), гумор (в якому 

відбивається українській «артистизм»), естетизм народного життя та обрядовості. На цій 

основі почуття й емоції тлумачяться навіть як шлях пізнання світу, явищ та особистості, а 

серце як центр «мікрокосмосу» (людини), бо в «сердечній глибині» криється усе, що є в цілому 

світі[3].  

Розглядаючи проблему «кордоцентризму» в українській культурі, Чижевський став і 

«хрещеним батьком» самого поняття «філософія серця». Далі це поняття переймають такі 

дослідники української духовної історії, як Є.Калужний, С.Ярмусь, В.Цимбалистий, І.Мірчук, 

О.Кульчицький, О. Ковалевський, А.Бичко, Я. Гнатюк та ін. 

Сьогодні «філософія серця» знаходить практичне відображення у юридичній творчості, 

навчально-виховних процесах, є ідейною основою громадських організацій (наприклад, 

Вінницька обласна громадська організація «Філософія серця»). Сучасні дослідники відходять 

від цілковито релігійного трактування ідей «філософії серця», натомість звертають більше 

уваги на антропологічні та національні складові. 

Висновки. Таким чином, «філософія серця», що знайшла своє відображення у творчому 

доробку українських культурних діячів у класичній період, пізніше була досліджена, 

систематизована та визначена як одна з основних   парадигм української національної 

філософії. В свою чергу,  кордоцентризм  як ідея поєднання «розуму» і «серця» особистості 

став методологічною основою класичної філософії права, проявив себе у принципах моральної 

незалежності, недоторканості особистості та справедливості, а також став ідеологічною 

основою багатьох принципів та засад сучасного українського права. 
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Yuliia Ivannikova 

Cordocentrism as a methodologic basis of the classic Ukrainian law  

Annotation: The article covers the development of the philosophy of Ukrainian cordocentrism. Idea of 

"philosophy of the heart" is determined as a methodological and ideological basis of classical Ukrainian 

philosophy of law is determined. The ideas of the philosophy of law in the works of representatives of 

cordocentrism of the classical period and the role of ideas of "philosophy of the heart" in the present are 

described. 

Keywords: philosophy of law; "philosophy of the heart"; cordocentrism; classical Ukrainian philosophy. 
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Кордоцентризм  как методологическая основа классической украинской философии права 

Аннотация. В стать рассматривается развитие и становление украинского кордоцентризма. 

Определяется значение идеи «философии сердца» как методическо-мировоззренческой основы 

классической украинской философии права. Описываются идеи философии права в работах 

представителей кордоцентризма классического периода и роль идей «философии сердца» в наши дни.  

Ключевые слова: философия права; «философия сердца»; кордоцентризм; классическая украинская 

философия. 
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Анотація. У даній статті розглянуто поняття демократії. Визначено походження 

та становлення демократії в минулому та сучасному суспільстві, її особливості та 

головні принципи, розглянута сукупність змін і трансформацій демократії, які 

прослідковуються в історичному часі. 

Ключові слова:  демократія, Давня Греція, сучасний світ, управління. 

 

Вступна частина. Почнемо з того, що означає саме поняття слова «демократія» [4]. 

Термін «демократія» походить від грецького слова «демос», що означає народ, і «кратос», 

тобто влада, тому поняття «демократія» у широкому сенсі може розумітися буквально як влада 

народу. Однак існує так багато різних моделей демократичного уряду в усьому світі, що іноді 

цей термін необхідно детально пропрацьовувати та скрупульозно визначати його сутність. В 

цілому ж демократія — це не самодержавство чи диктатура, де править одна людина чи 

політична сила; це і не є олігархія, де правителями є невелика частина суспільства. 

Демократія - це форма державного правління, за якої уряд діє від імені всіх людей, відповідно 

до їхньої волі. 

Основна частина. Історія демократії як специфічної форми правління почалася з 

Давньої Греції. Грецька модель була створена у V столітті до н.е., в місті Афіни. Серед наявних 

автократії та олігархії, які були нормальними формами правління того часу, афінська 
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демократія виділялась серед інших. По-перше, це була модель прямої демократії: замість того, 

щоб обирати представників управління від імені народу, «народ» самостійно зустрічався, 

обговорював питання управління, а потім реалізовував узгоджену політику. По-друге, така 

система була можливою частково тому, що «народ» був дуже обмеженою категорією. Право 

обирати було тільки у чоловіків, а у жінок,рабів,іноземців та дітей таких прав не було. Отже, 

афінська демократія – це приклад прямої демократії, тому що управляння державою 

здійснюється безпосередньо громадянами, без посередників між громадянами та органами 

правління. Ніяка інша форма демократії не забезпечує більшу ступінь відкритості та 

прозорості між народом і урядом.  

Якщо взяти до уваги що каже Аристотель про дану форму правління, то можна 

зрозуміти, що на його думку демократія – це якісно гірша форма державного правління у 

порівнянні з трьома ідеальними формами правління, такими, як політія, аристократія і 

монархія, але у той же час вона краща за інші, неідеальні та реально існуючі форми правління, 

з якими філософ безпосередньо стикався. Симпатії самого філософа - на стороні 

збалансованого державного устрою, що представляє з себе щось середнє між олігархією з 

досить широкою соціальною базою і помірною демократією [1]. 

На сьогоднішній день ідея демократичного управління державою зазнала значних змін 

порівняно зі своїм давньогрецьким прототипом. По-перше, демократія як народовладдя тепер 

має дві загальновизнані форми — пряме або безпосереднє народовладдя та представницьке 

народовладдя. 

Хоча демократії мають спільні риси, не існує єдиної моделі демократії. Сьогодні існує 

багато найрізноманітніших форм демократії і демократичних країн у світі. Жодна з існуючих 

демократичних систем не може бути прийнятою як еталон і взірцевий приклад для 

наслідування. Існують президентські і парламентські демократії, федеральні або унітарні 

демократії; демократії, які використовують пропорційну систему голосування, і ті, які 

використовують мажоритарну систему; демократії, які одночасно є монархіями і республіками 

тощо. Використання країною тієї чи іншої форми демократичного правління залежить від 

складної системи історичних умов, в яких проходив і проходить її унікальний розвиток. 

Сьогодні часто говорять про країну, що вона стає демократією, як тільки вона починає 

проводити відносно вільні і відкриті вибори. Проте демократія включає в себе набагато 

більше, ніж просто вибори, і дійсно є сенс подумати про те, що необхідно для народу в 

перспективі, а не про інституційні структури чи структури голосування, коли ми намагаємося 

зрозуміти, в чому суть демократичної країни. На нашу, думку, демократію слід скоріше 

розуміти як певний потенціал для ширшого народного волевиявлення, для можливості 

акумулювання якомога більшої волі людей для здійснення певних політичних процесів. 

Наприклад сьогодні в більшості країн світу жінки мають право голосу, але боротьба за право 

голосу жінки була завершена порівняно недавно. Сьогодні виборче право для цієї категорії 

населення у більшості країн світу не є привілеєм. «Право голосувати не є привілеєм. У 

двадцять першому столітті, презумпція в демократичній державі повинна бути на користь 

включення ... Будь-яке відхилення від принципу загального виборчого права ризикує підірвати 

демократичну обґрунтованість законодавчого органу, обранців і закони, які 

вони публікують» [2]. 

Деякі люди з легкістю пропускають вибори,не усі вважають за потрібним іти на вибори 

та приймати участь у вирішенні долі свого міста або країни. Це, перш за все, стосується молоді, 
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тому що молодь є майбутнім держави. Участь молоді у справах демократичного управління 

державою часто пов’язується із віком, досягнення якого передбачає транзацію у доросле життя 

– життя, яке передбачає не лише права, але і обов’язки та відповідальність за прийняті 

рішення. Молодих людей треба заохочувати до спільної діяльності, щоб вони бачили, що вони 

потрібні своїй країні та їхня думка теж важлива. Багато молодих людей залучені до 

екологічних груп, або інших протесних угрупувань проти війни, проти корпоративної 

експлуатації або проти дитячої праці[4]. Проте одним з найбільш важливих способів, за 

допомогою якого молоді люди можуть почати брати участь у житті спільноти і долучитися до 

політичної діяльності, є доручення саме на місцевому рівні: тут вони будуть більш обізнані 

про конкретні питання, які викликають стурбованість у них і тих, з ким вони контактують, 

також вони будуть мати більше можливостей для здійснення безпосереднього впливу. В 

Україні активна участь молоді у громадському житті має дві основні перешкоди. Першою з 

них є власне пасивність молоді та низький рівень громадянської свідомості. Це 

підтверджується результатами чисельних досліджень, проведених як іноземними так і 

українськими фахівцями. Так, у своєму дослідженні «Громадянське суспільство в чотирьох 

східноєвропейських державах-сусідах ЄС» доктор Ернст Піехль відмічає, що нація досі має 

сподівання на «сильну людину» у владі, яка вирішить всі проблеми. Разом з тим, він 

стверджує, що ці настрої підтвердили результати соціологічного дослідження, коли на 

питання «Як ви можете охарактеризувати українців?» 48 % респондентів обрали відповідь 

«пасивність та сподівання, що хтось вирішить наші проблеми». Врешті-решт, пасивність 

населення набирає загрозливих форм, оскільки сподівання на когось поширюються серед 

молоді. Наприкінці 2004 року Донецький Молодіжний Дебатний Центр проводив опитування 

молоді регіону з метою з’ясування її ставлення до демократії та участі у процесах прийняття 

рішень. Виявилось, що 46,3% молодих респондентів вважають за краще, щоб країною 

управляв сильний лідер, влада якого не обмежувалась би парламентом[3]. Як ми бачимо, після 

проведення багатьох тестів і опитувань є результат, але він не задовольняе нас, тому треба 

діяти - заохочувати людей до спільної праці,над кращим станом суспільства. 

Висновок. Підсумовуючи усе вище сказане, можна сказати, що демократія як 

специфічна форма правління пройшла великий шлях. Демократія має велику перевагу над 

іншими формами правління,тому що вона забезпечує участь якомога більшої кількості 

громадян у складному процесі державотворення. Проте без участі нового покоління не 

відбудуться ніякі зміни на краще. Демократія потребує голосу від молоді, і цей голос має бути 

всебічно врахований. 
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Shcherbakova Elizaveta Evgenivna 

The origin of the concept of "democracy" and its transformation in the modern world 

Abstract. This article deals with the concept of democracy. The origin and formation of democracy in the past 

and present society are defined, its peculiarities and main principles are observed, the set of changes and 

transformations of democracy that are traced in the historical time are considered. 

Keywords: democracy, Ancient Greece, modern world, governance. 

 

Щербакова Е.Е 

Происхождение понятия «демократия» и его трансформация в современном мире 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие демократии. Определены происхождения и 

становления демократии в прошлом и современном обществе, ее особенности и основные принципы, 

рассмотрена совокупность изменений и трансформаций демократии, которые прослеживаются в 

историческом времени. 

Ключевые слова: демократия, Древняя Греция, современный мир, управление. 
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