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Kuznetsova J.
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АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЕЛИЗАВЕТЫ И РАСТРЕЛЛИ»
Кузнецова Ю.А.
Cтудент
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Abstract
In modern conditions, it is necessary to search for new forms, methods and resources of presenting material
for the successful organization of the cultural and educational process. One of these forms is an author's tour that
increases interest in the world's historical and cultural heritage. The main purpose of the project is to use such a
fascinating form to immerse listeners in the historical era, to promote the dissemination of historical knowledge
and the formation of a worldview.
The excursion was created by the author on the basis of studying art history literature and archival documents,
which resulted in an extremely fascinating and exciting story written on behalf of Elizaveta Petrovna, the daughter
of the Peter I. In a fascinating way, listeners can immerse themselves in the world of the great perestroika of the
modest Sarskaya Mesa into a magnificent Palace and Park ensemble – Tsarskoye Selo.
Аннотация
В современных условиях для успешной организации культурно-образовательного процесса необходим поиск новых форм, методов и средств подачи материала. Одной из таких форм является авторская
экскурсия, повышающая интерес к всемирному историческому и культурному наследию. Главный смысл
работы состоит в том, чтобы с помощью столь увлекательной формы погрузить слушателей в историческую эпоху, содействовать распространению исторических знаний и формированию мировоззрения.
Экскурсия создавалась автором на основе изучения искусствоведческой литературы и архивных документов, в результате чего появилась необыкновенно увлекательная и захватывающая история, написанная от лица Елизаветы Петровны, дочери Великого Петра I. В увлекательной форме слушатели могут погрузиться в мир великой перестройки скромной Сарской Мызы в великолепный дворцово-парковый ансамбль.
Keywords: author's tour, Tsarskoye Selo, Palace and Park ensemble.
Ключевые слова: авторская экскурсия, Царское Село, дворцово-парковый ансамбль.
Позвольте представить себя. Меня зовут Кузнецова Юлия. Но сегодня, как вы уже заметили, я
Елизавета Петровна – дочь Петра Великого и Екатерины I. Моя экскурсия называется «Царскосельская жемчужина Елизаветы и Растрелли».
Представляю Вам дворцово-парковый ансамбль Царского Села – своё детище – роскошную
загородную резиденцию. Я всегда любила свою
дачу – «Сарскую Мызу», с которой у меня были
связаны детские воспоминания. Первый дворец В
Царском Селе был построен немецким архитектором Браунштейном ещё по велению моей матери –
Екатерины I [1, 21]. Это было небольшое здание с
высокой мансардой и скромной отделкой. Пологий
склон у дворца был превращён в террасы, разделённые аллеями и боскетами, в результате чего получил название верхнего сада.
По проектам архитекторов Земцова и Квасова
началась работа по расширению дворца. В результате, здание приобрело более монументальный вид.
Галереи с висячими садами соединили боковые
флигеля с основным корпусом дворца. Ансамбль

растянулся на всю ширину верхнего сада. Обширный двор перед дворцом превратился в парадный
плат, который замкнул одноэтажные циркумференции. Были устроены партеры, украшенные скульптурой и фонтанами. Получив усадьбу в наследство,
моей задачей стало превращение царского села в
парадную резиденцию [1, 27]. Вступив на престол,
я занялась грандиозной перестройкой скромного
каменного дворца времён моей матери, и принялась
тратить огромные деньги на обустройство своей резиденции, чтобы посоперничать с самим Версалем.
Для достижения цели, по моему приглашению,
гениальный архитектор, «русский итальянец» Бартоломео Растрелли возвел павильон «Монбижу» на
месте пересечения двух просек. Павильон использовался для отдыха и обедов после охоты, поэтому
павильон часто называли охотничьим. «Монбижу»
в переводе с французского означает «Моя драгоценность». Украшенный золочёной скульптурой,
окруженный рвом и причудливыми лестницами, он
стал похож на сокровище, спрятанное в чаще леса
[2, 5-6].
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Следующую мою идею воплотил также Бартоломео Растрелли. В верхнем саду на берегу большого пруда был сооружен павильон «Грот». Акцентируя внимание Растрелли на правильную геометрическую форму пруда, мне захотелось устроить
перед павильоном террасу с балюстрадой и небольшой пристанью, откуда бы я садилась в лодку для
охоты на бекасов, ведь это одно из моих любимых
занятий [4, 31].
Обращаю Ваше внимание на то, что я постоянно стремлюсь украсить свою резиденцию затейливыми сооружениями и довести её до совершенства. Наглядным подтверждением тому является
павильон «Эрмитаж», имеющий сложную конфигурацию, всякий раз предстающий в неожиданном ракурсе. По замыслу архитектора павильон был украшен позолоченной скульптурой, роскошно и
сложно декорирован. В этом потаённом местечке я
люблю устраивать частные обеды для избранного
круга [4, 30-31].
Вскоре, именно по моей инициативе, архитектор Растрелли, сохранив план дворца, полностью
меняет его внешний облик. Над галереями вместо
висячих садов возникают боковые корпуса. Большой Царскосельский Дворец, украшенный позолотой, предстаёт перед нами в своём блистательном
виде. Геометрические сады с симметричными аллеями и зеркальными прудами, украшенные мраморными статуями и декоративно подстриженными деревьями воспринимались как единое художественное целое с Большим дворцом. Растрелли начал
свою работу в 1749 году [1, 27], но, несмотря на
весь свой талант, никак не мог угодить моим вкусам, я раз за разом заставляла его всё переделывать,
причем подчас было неясно, чего же я от него хочу.
Но когда великий архитектор наконец закончил
свой шедевр, моим восторгам, и не только моим, не
было конца.
Внешнему оформлению не уступал и интерьер
дворца. Залы расположились анфиладой во всю
длину здания. Особенно великолепен Большой Зал,
поражающий своими размерами и декоративным
убранством. Обилие окон и зеркал наполняет зал
светом. Перспективно написанный живописный
плафон способствуют созданию иллюзии бесконечного пространства [3, 6-7]. В аллегорической живописной композиции «Триумф России» – прекрасная
женщина, окружённая гениями науки и искусства.
Мне хотелось, чтобы в ней угадывались мои черты.
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Мне бы хотелось показать Вам мою любимую
Янтарную комнату. Основу убранства моей комнаты некогда составляли Янтарные панно, виртуозно исполненные немецкими мастерами. В 1716
году мой отец – Петр I получил эти панно в качестве дипломатического подарка от прусского короля. В 1755 году Растрелли ввел в отделку золоченую деревянную резьбу, зеркала, мозаичные картины из агата и яшма [3, 10-11].
Во время визитов моих дорогих гостей в том
числе и иностранных, предпочитаю провести их в
свой Картинный зал, все стены которого сплошь
покрыты картинами, разделенными лишь узкими
золотыми рамами [3, 12-13]. Это создает впечатление единой живописной панели, составленной из
десятков картин знаменитых художников.
Приглашаю Вас в Малиновую и Зеленую
Столбовые. Столбовые имеют оригинальное декоративное решение. В пилястрах под стеклом проложена цветная фольга, что и определило название залов. Это является абсолютным новаторством Растрелли. Сочетание яркой фольги, золоченой резьбы
и белого шелка на стенах необычайно эффектно
[3,9].
Превратив скромное поместье в роскошную
загородную резиденцию, Царское село стало олицетворять силу империи, а его изящество тонкий
вкус и роскошь напоминает и будет напоминать о
том, кто его хозяйка и кому удалось создать настоящую жемчужину среди множества разных дворцов ансамблей и парков.
Я хотела бы завершить свою экскурсию строками, мною написанными в память об этой необыкновенной женщине.
Мое творение, божественное детище,
Великолепие и элегантность,
Роскошная жемчужина, сокровище,
Моя восторженная гордость.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
ПО ДАННЫМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Мамарозиков Т.У.
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Республики Узбекистан
Закиров А.Ш.
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Узбекистан, Ташкент
Янбухтин И.Р.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития
Республики Узбекистан
Алимухамедов И.М.
кандидат геол.-мин. наук, Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан
Abstract
The purpose of the research is to determine the structure of the upper part of the section by geophysical
methods, such as seismic and electrical exploration. Based on the obtained field data, the physical-mechanical and
corrosion properties of soils are determined, which are of high significance in the design of structures. As a result,
a geological and geophysical section was constructed that characterizes the structure of the research object and is
confirmed by the data of engineering and geological drilling.
Аннотация
Целью исследований является определение строения верхней части разреза геофизическими методами, такими как сейсморазведка и электроразведка. На основе полученных полевых данных определяются физико-механические и коррозионные свойства грунтов, имеющие высокую значимость при проектировании сооружений. В результате построен геолого-геофизический разрез, характеризующий строение
объекта исследований подтверждаемый данными инженерно-геологического бурения.
Keywords: near surface geophysics, engineering geophysics, seismic exploration, electrical exploration, refractive wave method, electrotomography, physical and mechanical properties.
Ключевые слова: малоглубинная геофизика, инженерная геофизика, сейсморазведка, электроразведка, метод преломленных волн, электротомография, физико-механические свойства.
Введение. Применение геофизических изысканий, при современных темпах развития городов и
бурного роста строительства, позволяет получить
достоверную информацию о строении верхней части разреза, в том числе перемещенного грунта, которая является весьма неоднородной по своему составу и свойствам за достаточно короткие сроки.

В работе рассматривается комплексирование
геолого-геофизических методов, таких как сейсморазведка методом преломленных волн (по продольным P и поперечным S волнам) и электротомография с последующей корреляцией скважинных данных.
Комплекс методов позволяет детально изучить
строение верхней части разреза и ее упругие свойства, такие как скорости продольной и поперечной
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волн, коэффициент Пуассона, модуль Юнга, и электрические свойства горных пород.
На площади исследований проектируется
строительство объекта социальной значимости. К
строительству сооружений такого рода предъявляются высокие требования по обеспечению безопасности от нежелательных опасных природных и техногенных процессов и явлений, таких как землетрясения, подтопления территории, эрозия почвы и
иных процессов, оказывающих негативное или разрушающее воздействие.
Объект исследований представлен четвертичными отложениями. В геоморфологическом отношении участок приурочен к поверхности четвертой
надпойменной террасы р. Чирчик, сложенной пролювиальными отложениями ташкентского комплекса.
В литологическом отношении участок сложен
лессовидными суглинками, покрытые сверху
насыпными грунтами, мощностью 0,5 м и подстилаемые на глубине 6,8 м каменным лесом. Насыпные грунты представлены суглинками нарушенной
структуры с включением строительно-бытового
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мусора. Насыпные грунты неоднородны по составу, плотности сложения и степени сжимаемости.
Целью работ являлось построение структурного плана слоёв горных пород и подземных вод, а
также оценка физико-механических свойств грунтов. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
 расчленение по литологическому составу и
определение морфологии разреза;
 определение уровня подземных вод;
 оценка физико-механических свойств
грунтов.
Методика полевых инженерно-геофизических работ. Сейсморазведка проводилась с применением 48 канальной линейной станции с шагом
пунктов приема 1,5 м. Длина расстановки составила 70,5 м (Рис.2). Возбуждения упругих волн производились кувалдой 8 кг с шагом 16,5 м начиная с
первого пункта приема без выносов (Рис.3). Регистрация преломленных волн производилась для
продольных и поперечных волн.

Рис. 2 Обзорная схема расположения геофизического профиля

Рис. 3 Схема системы наблюдений сейсморазведочных работ
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Электротомография проводилась по тому же
профилю, что и сейсморазведочные работы, с помощью 72 канального мультирезистивиметра, с шагом расстановки электродов 1 м. Длина профиля составила 71 м.
Обработка и интерпретация данных. В результате проведенных измерений были получены
сейсмограммы для продольных и поперечных волн,
по которым были построены годографы прямой и
преломленных волн путём пикирования первых
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вступлений. Полученные годографы использованы
для расчета построения скоростных разрезов.
Для расчета разрезов скоростей была использована технология инверсии полей времен на основе уравнения эйконала. Данная технология позволяет решить обратную томографическую задачу,
путем вычисления инверсии в пространственновременной области и расчета волновых полей [1].
В результате были получены скоростные модели исследуемой верхней части разреза (рис 4, 5).

Рис. 4 Модель скоростей продольных волн
По данным сейсморазведки, по продольным
волнам, выделяется первая преломляющая граница
на глубине 3,3 м от дневной поверхности, вторая
выделяется на глубинах от 4,9 до 6,5 м, средняя глубина залегания составляет 5,9 метров. Скорость
прохождения продольных волн в первом слое 330
м/с, во втором слое 1378 м/с, в третьем слое 2199

м/с. Скорость прохождения поперечных волн во
втором слое 296 м/с и в третьем 518 м/с. По меньшему количеству слоев, в случае поперечных волн,
можно судить о том, что первая преломляющая граница является уровнем грунтовых вод, которая является «не видимой» для них.

Рис. 5 Модель скоростей поперечны волн
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Этот результат также подтверждается по данным электротомографии (Рис.6). Обработка данных электротомографии включала в себя исключение аномальных результатов замеров, ликвидации
P и С эффектов вызванных со слабым заземлением
питающих и приемных электродов, а также расчета
инверсионной модели геоэлектрического разреза.
По данным электротомографических исследований
подтверждают результаты сейсморазведочных ис-
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следований. На геоэлектрическом разрезе выделяются: первый слой на глубине до двух метров характеризуется высокими значения удельного электрического сопротивления, в среднем 172 Омм,
второй слой, на глубине до 4 метров характеризуется более низкими значениями, в среднем 23 Омм,
третий слой на глубинах от 6 м и глубже по данным
на геоэлектрическом разрезе заметно увеличении
удельного электрического сопротивления до 50
Омм.

Рис. 6. Геоэлектрический разрез
В результате комплексного анализа разнородных данных и скважинных данных был построен
инженерно-геологический разрез (рис.7).

Рис. 7. Инженерно-геологический разрез
На данном резе выделены литологические разности, определенные по данным инженерно-геологического бурения. Разрез состоит из четырех слоев
первый представлен насыпным грунтом, перемешанным с бытовым мусором, хорошо выделяемый
по данным электротомографии аномально высокими значениями удельного электрического сопротивления, низкими скоростями продольной и поперечной волны. Второй слой по данным бурения
представлен суглинком лессовидным валяющийся

на моделях скоростей продольной и поперечных
волн ростом скорости, а также снижение удельного
электрического сопротивления на геоэлектрическом разрезе. Третий слой, представленный по данным бурения водонасыщенными лессовидными суглинками на модели скоростей продольной волны,
выделяется ростом скорости продольных волн, а
также наименьшими показаниями удельного электрического сопротивления. Для четвертого слоя,
представленного по данным бурения каменным
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лессом, характерны рост скорости продольных
волн и поперечных волн, а также ростом удельного
электрического сопротивления.
Достоинством сейсморазведочного метода
МПВ, проведенного на продольных и поперечных
волнах, является возможность количественной
оценки физико-механических свойств грунтов в
условиях их естественного залегания. Данный аспект играет большую роль при оценке параметров
не консолидированных, рыхлых грунтов отбор об-
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разцов которых затруднителен, а определение физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях невозможны.
На основании полученных данных были
расcчитаны физико-механические свойства грунтов, такие как, коэффициент Пуассона, объемная
плотность грунтов и модуль Юнга (рис. 5,8,10) [2].
На полученных разрезах заметно увеличение
значений физико-механических параметров с глубиной, что хорошо согласуется с данными бурения
на площадке (рис.9).

Рис. 7 Разрез коэффициента Пуассона

Рис. 8. Разрез объемной плотности
Для оценки корректности плотностных значений, рассчитанных по данным сейсморазведки,

было проведено их сравнение с данными лабораторных исследований полученных проб грунта со
скважин.
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Рис. 9. Сравнение результатов расчета объемной плотности лабораторными методами и по данным
сейсморазведки

Рис. 10. Разрез модуля Юнга.
Рассчитанные по геофизическим данным физико-механические свойства (табл. 1) грунтов позволяют судить об их прочностных и деформационных характеристиках вдоль профиля, что является

большим преимуществом относительно инженерно-геологического бурения. При этом значительно снижается себестоимость изыскательных
работ.
Таблица 1.

№
слоя

Средние значения физико-механических свойств грунтов
Скорость проСкорость поУдельное элекОбъёмная плотдольных волн,
перечных
трическое сопроность, г/см3
м/с
волн, м/с
тивление, Омм

Модуль Юнга,
МПа

1

300.01

242.03

55.23

1.74

4.01

2

364.53

254.98

56.80

1.75

4.64

3

1004.22

317.82

34.02

1.93

18.06

4

2035.49

474.99

148.46

2.17

31.22
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Выводы. В результате проведенного комплекса инженерно-геофизических работ получены
материалы для детального описания верхней части
разреза исследуемой площади. Рассчитанные значения физико-механических параметров позволили
оценить прочностные и деформационные свойства
грунтов. Полученные результаты подтверждаются
лабораторными исследованиями образцов проб
грунтов.
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Ведение
В течение десяти лет (1980–1989) внимание
мирового сообщества было приковано к событиям,
происходящим в Афганистане. После так называемой Апрельской революции, которая свергла
власть М. Дауда, Советский Союз, не учитывая
своеобразия развития этой страны, расстановку политических сил, занял позицию активной поддержки пришедшей здесь к власти прокоммунистической группировки. Революционные преобразования в Афганистане фактически вылились в
кровопролитную гражданскую войну. Абсолютное
большинство государств — членов ООН, социалистические страны осудили советский метод решения «афганского вопроса». Советский Союз оказался в международной изоляции, подобно США во
время вьетнамской войны. Под угрозу была поставлена собственная безопасность СССР. Государственная граница с южным соседом, некогда отличавшаяся относительной стабильностью, превратилась в «горящую черту», вся тяжесть охраны
которой легла на Пограничные войска СССР [1].
Основная часть
Афганистан – страна контрастов. К 1970 году
здесь проживало около 17 млн человек. Половина
из них – пуштуны. Четверть населения – таджики.
А также хазарейцы, узбеки, туркмены, киргизы,
персы, арабы – всего больше двадцати народностей. Причем, в соседнем Пакистане также проживали пуштуны, в количестве даже большем, чем в
Афганистане, – их там было около 11 млн. Свободолюбивые пуштунские племена не признавали
государственную границу, установленную британскими колонизаторами в 1890-х годах, и свободно

кочевали из Афганистана в Пакистан и обратно [2
стр.13].
Суровая природа Афганистана – крутые горы
и пустыни – не способствовала процветанию экономики страны и ее жителей. Население было большей частью неграмотно, зависело от феодальной
верхушки. Немногочисленная прослойка интеллигенции – преподаватели, врачи, инженеры старались направить своих детей на учебу в Советский
Союз. Интересная деталь: офицеры афганских ВВС
практически поголовно были выпускниками советских военных училищ, летали на самолетах и вертолетах советского производства [2 стр.13].
24 декабря 1979 г. Д.Ф. Устинов подписал директиву о вводе войск в Афганистан, и 25 декабря
по наведенному понтонному мосту через р. Амударью мотострелковая дивизия 40-й армии начала переправу, следуя маршем в Кабул. В этот же день
границу Афганистана пересекли самолеты военнотранспортной авиации с воздушно-десантной дивизией на борту. Позже границу перешла еще одна советская мотострелковая дивизия[1].
Активность мятежников на территории ДРА
отзывалась на советско-афганской границе ростом
ее нарушений с сопредельной стороны, появлением
на некоторых участках банд мятежников вблизи
границы, их нападениями на малочисленные афганские погранпосты, местные органы власти. Участились случаи терактов, захвата мятежниками некоторых приграничных кишлаков. Поступали сигналы об их попытках установить контакты с
местными жителями нашей приграничной зоны.
Это уже затрагивало интересы нашей пограничной
безопасности. Наибольшая активность мятежников
отмечалась на западном
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Припамирье, охраняемом Московским и Хорогским пограничными отрядами Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО)[2 стр.22].
Первые действия пограничных войск (с началом января 1980 г.) заключались в переправе двух
сводных боевых отрядов: одного – на участке
Пянджского пограничного отряда – для взятия под
охрану афганского порта Шерхан, второго – из района Калаи-Хумб (Хорогский пограничный отряд) в
район афганского кишлака Нусай, где располагалась резиденция афганского пограничного комиссара. Переправа прошла благополучно. Непосредственное руководство действиями СБО на этом
этапе осуществляли начальники пограничных отрядов, а вопросы их взаимодействия с афганскими
властями и нашим армейским командованием в
ДРА – командование Среднеазиатского пограничного округа (начальник войск генерал-майор И.Г.
Карпов) [2 стр.24].
Нахождение в Афганистане ОКСВ, а затем и
спецподразделений пограничных войск повлекло
увеличение численности вооруженных формирований оппозиции. Если в 1982 г. в их рядах насчитывалось 45 тыс. боевиков, причем четверть из них
действовали в северных районах, то к 1987 г. их количество возросло до 82,3 тыс. человек. Моджахеды имели большое количество современного
оружия китайского, западногерманского, пакистанского, английского, израильского, египетского,
итальянского и американского производства (безоткатные орудия, минометы, реактивные и зенитные установки, гранатометы, переносные зенитные
и противотанковые ракеты и др.). Большие запасы
оружия, боеприпасов и военного снаряжения были
сосредоточены на их складах и базах в горах. Это
позволяло вооружать тысячи новых боевиков,
быстро восполнять потери.
Основной формой деятельности вооруженной
оппозиции являлись партизанские действия методами засад, налетов, обстрелов, диверсий, терактов,
минирования дорог и местности и др. Максимально
используя горы, мятежники создали хорошо оборудованные районы обороны, горные базы и склады,
арычные и кяризные системы, капитальные подземные сооружения, укрытия и ходы сообщения. Моджахеды, действуя в основном ночью, предпринимали дерзкие и внезапные атаки мелкими группами, а с 1987 г. стали широко применять
наступательные действия крупными силами. Объектами нападения были советские военные гарнизоны, в том числе пограничные части и подразделения, автомобильные колонны, хозяйственные и военные объекты, афганские органы власти [1].
В мае 1980 г. афганское правительство обратилось с просьбой оказать помощь в предотвращении
поставок оружия и боеприпасов мятежникам через
границу с Пакистаном на Малом афганском Памире (МАП). По решению руководства КГБ СССР
выполнение этой задачи было возложено на Восточный пограничный округ. Для ее выполнения с
флангов участка Мургабского пограничного отряда
на территорию ДРА вводились две мотоманевренные группы в районы Сархад и Гумбад. Операция
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по вводу подразделений Восточного пограничного
округа в ДРА на Памире проходила в исключительно сложных условиях. Моторизованным подразделениям пришлось преодолеть сотни километров по бездорожью в условиях высокогорья (более
5 тыс. метров над уровнем моря). Операция прошла
успешно и без потерь [2 стр.25 ].
Боевая деятельность пограничных войск в Республике Афганистан условно включает три периода. Первый (декабрь 1979 – январь 1982 гг.) – ввод,
размещение, создание группировки Пограничных
войск КГБ СССР. Второй (февраль 1982 – январь
1987 гг.) – ведение активных боевых действий. Третий (1987–1989 гг.) – характеризуется проведением
афганским руководством политики национального
примирения, когда с мая 1988 г. с территории Афганистана начался частичный вывод соединений
40-й армии, а в феврале 1989 г. окончательно произведен вывод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) и группировки Пограничных
войск КГБ СССР. На втором и третьем этапах оперативно-боевой деятельности Пограничными войсками СССР осуществлено постепенное наращивание имеющихся сил и средств, проведены мероприятия по совершенствованию организационноштатной структуры подразделений и системы
управления [2 стр. 66].
В 1981 г. в ГУПВ КГБ СССР, КСАПО были созданы оперативные группы, а в 1983 г. образована
оперативно-войсковая группа в КВПО. В 1982 г. в
штаты пограничных отрядов КСАПО и КВПО
впервые введены десантно-штурмовые маневренные группы. В КСАПО сформированы отдельные
авиационные полки, что в значительной степени
увеличило огневые и маневренные возможности
подразделений пограничных войск, дислоцирующихся в северных провинциях Афганистана [2
стр.66].
Кроме того, пограничные войска СССР решали задачи, связанные с укреплением позиций
местных органов власти в северных провинциях
Афганистана; вводом на афганскую территорию и
выводом в СССР соединений и частей 40-й армии и
пограничных подразделений; обеспечением безопасности проводки транспортных колонн пограничных войск и 40-й армии, гуманитарных грузов;
обеспечением деятельности афганских правительственных сил, а также охраной и обороной объектов советско-афганского экономического сотрудничества; обеспечением собственной безопасности,
оказанием помощи правительству Республики Афганистан в укреплении афганских пограничных
войск. Помимо этого Пограничные войска СССР
участвовали в боевых действиях частей и соединений 40-й армии, гуманитарных грузов; обеспечением деятельности афганских правительственных
сил, а также охраной и обороной объектов советско-афганского экономического сотрудничества;
обеспечением собственной безопасности, оказанием помощи правительству Республики Афганистан в укреплении афганских пограничных войск [2
стр. 66].
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Первоначально войсковые действия пограничных войск СССР в Афганистане заключались в размещении гарнизонов на территории Афганистана
вдоль советско-афганской границы с целью обеспечения безопасности советской границы, сковывания действий боевых отрядов и групп противника,
а мобильные резервы (пограничная авиация, десантно-штурмовые группы, дислоцирующиеся на
территории СССР) использовались как ударная
сила в ходе проведения боевых действий [2 стр. 67].
Операции Пограничных войск КГБ СССР характеризовались такими показателями, как продолжительность, пространственный размах, количество привлекаемых сил и средств, уровень руководства. Средняя продолжительность проведения
операций составляла от 13 до 18 суток. Самыми
продолжительными были действия по ликвидации
вооруженных формирований оппозиции в высокогорной местности (в среднем 20–30 суток), 15–20
суток – в горных районах. Для равнинных зон этот
показатель был равен 6–12 суткам. Операции по
ликвидации вооруженных формирований оппозиции в крупных кишлаках обычно длились 4–10 суток, а в городах – 10–15 суток. Боевая операция
(или один из ее этапов) по разгрому горной базы
осуществлялась в течение 6–8 суток, а по проводке
транспортных колонн – 4–5 суток [2 стр. 69 ].
Ширина района боевых операций составляла
до 60 км, глубина –120 км, периметр зоны блокирования колебался от 10 до 40 км. Пограничные войска СССР проводили операции в относительно небольших по размерам районах: от100 кв. км (10x10
км) в населенных пунктах до 1000–1500 кв. км в
горной местности при проведении многоэтапных
операций.
Особой группой здесь выделяются операции
по обеспечению проведения транспортных колонн,
вводу (выводу) воинских подразделений, которые
велись в узкой полосе по маршруту движения колонн и их глубина определялась протяженностью
этого маршрута (до 100 и более км) суток [2 с. 70].
Проведению операций группировкой советских пограничных войск предшествовал комплекс
оперативных и разведывательных мероприятий,
связанный с выявлением мест дислокации боевых
отрядов противника, их численного состава и вооружения, характера оборонительных сооружений
и расположения огневых средств.
Проводилась дезинформация противника,
определялось наиболее удобное время начала боевых действий. В ходе проведения операций или после их завершения осуществлялись фильтрационные и пропагандистские мероприятия.
При проведении боевых операций Пограничными войсками КГБ СССР решались разнообразные задачи. Выставлялись гарнизоны, производилось сопровождение транспортных колонн, организовывалась ликвидация базовых районов и горных
баз вооруженных формирований. В большей степени преобладали наступательные, чем оборонительные виды действий.
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Одной из главных особенностей операций в
Афганистане было то, что группировке пограничных войск приходилось вести их в условиях отсутствия сплошной линии фронта. Противник, действуя мелкими группами, стремился уклониться от
столкновения с превосходящими силами и выйти из
под удара. Поэтому в основе замысла операции
фактически во всех способах действий (кроме засад
и сопровождения транспортных колонн) закладывалась идея окружения противника в определенном
районе. Как правило, к боевым операциям в 1982–
1988 гг. привлекались подразделения советских пограничных войск общей численностью 500–600 военнослужащих, афганские вооруженные подразделения 500–1000 военнослужащих и ополченцев. В
нескольких наиболее масштабных операциях численность личного состава пограничных войск составляла 1000–1500 военнослужащих, а с афганской стороны участвовало до 2000 человек [2 стр.
77].
Исходя из специфических условий Афганистана, пограничные войска при проведении операций применяли разнообразные способы боевых
действий.
В качестве основных использовались следующие:
выставление пограничных гарнизонов;
рейдовые действия;
блокадные действия (блокирование вооруженных формирований противника в отдельном районе
и его зачистка;
одновременные или последовательные действия по блокированию вооруженных формирований противника и его объектов в нескольких районах, расположенных в отдалении друг от друга, и
их очистка;
блокирование (окружение) горной базы противника, его огневое подавление в опорных пунктах и последующие штурмовые действия по захвату
и разгрому базы и вооруженных формирований, ее
обороняющих);
фронтальные боевые действия;
аэромобильные (воздушно-десантные) действия;
действия дежурных подразделений;
засадные действия (ликвидация караванов
противника действиями засад и дежурных сил); сопровождение и прикрытие транспортных колонн;
разведывательно-поисковые действия;
охрана пунктов постоянной дислокации и экономических объектов[2 стр. 77].
Рейдовые действия проводились спецподразделениями Пограничных войск СССР в равнинных
и предгорных зонах, в приграничных и других районах, вдоль дорог и по долинам, позволяющим применять боевую технику. Сроки действий и удаленность рейдирующих отрядов от гарнизонов мотоманевренных групп, откуда они выходили, как правило, были незначительными, что давало возможность не обременять себя большими запасами и
рассчитывать на быстрое оказание помощи[2 стр.
83].
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Имели место случаи, когда рейдирующие отряды действовали с советской территории. Необходимость рейдовых действий обуславливалась отсутствием конкретных данных о противнике, о
местности, ограниченностью сил и средств. Основной задачей этих действий была разведка, освещение обстановки. В ходе операций, наряду с действиями по изоляции основного района формирований
оппозиции, на других направлениях осуществлялись рейдовые действия для сковывания противника, исключения его деблокирующих намерений,
решения задач по поиску и ликвидации мелких
групп моджахедов, а также демонстрационных мероприятий [2 стр. 84].
Блокирование противника наиболее часто применялось пограничными войсками КГБ СССР в
операциях или в ходе некоторых ее этапов, с целью
ликвидации вооруженных формирований оппозиции, прежде всего, организационных ядер, главарей, исламских комитетов, контрреволюционного
подполья, выявления и задержания пособников,
лиц, уклоняющихся от призыва в армию, а также
уничтожения горных баз, складов с оружием и боеприпасами, перевалочных пунктов, оборонительных сооружений. Когда местонахождение объектов
было неизвестно, предполагались поисковые действия. При наличии данных о расположении объектов осуществлялись оперативно-боевые действия
непосредственно по ним, в т.ч. штурмовые действия подразделений, удары авиации и артиллерии.
Практика показала, что этот способ действий обеспечивал в ходе операций максимальные результаты, а при принятии должных мер по закреплению
результатов надолго сохранял стабилизацию обстановки [2 стр. 86].
На афганской территории Пограничными войсками СССР проведено несколько операций разведывательно-поисковым способом. Суть этих действий заключалась в поиске конкретного объекта и
проведении соответствующего воздействия на противника. Такими объектами были пропавшие или
захваченные бандитами военнослужащие пограничных войск, 40-й армии, советские специалисты,
а также диверсионные и террористические группы
мятежников, совершившие или намеревающиеся
осуществить террористические акции. Эти действия проводились разведывательно-поисковыми
группами пограничных войск с привлечением афганских подразделений и органов безопасности,
сил и средств 40-й армии, возможностей советнического аппарата. Группы, действуя на бронетехнике
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и на вертолетах, при отсутствии конкретных данных вели поиск объектов или по полученным на
каждый день (или отрезок времени) направлениям,
или зонам (участкам). Резервные группы немедленно выдвигались с получением разведывательных данных в район возможного нахождения объектов, проводя там совместно с афганскими спецслужбами необходимые действия и розыскные
мероприятия. При необходимости наносились РБУ,
огневые налеты артиллерией и осуществлялось
блокирование тех или иных районов, как правило,
десантными подразделениями, находящимися в резерве. В целях ограничения района действия и лишения противника возможности маневра выставлялись заслоны и засады, осуществлялись действия
вертолетов методами «Охота» [2 стр.102-103].
Заключение
Прошло 30 лет после вывода советских войск
из Афганистана. Война закончена, но она продолжает жить в душах многих из тех, кто выполнял
свой воинский долг в Афганистане. Они и сегодня
не забывают о тех тяжёлых днях, которые выпали
на их долю. За десять лет войны в Афганистане в
боевых действиях приняли участие более 62 тысяч
пограничников. Из их числа погибли 518 военнослужащих. Санитарные потери составили 2540 человек, пленных нет, пропавших без вести нет. Память о погибших боевых товарищах живет в сердцах родных и близких, друзей и сослуживцев,
представлена во многих публикациях, мемуарах и
фотографиях, воплощена в сегодняшних делах воинов границы.
Советские пограничники показали себя в Республике Афганистан как хорошо подготовленные
профессионалы. За мужество и отвагу государственных наград удостоены около 22 тысячи воинов-пограничников.
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Abstract
The article deals with the actual problems of applying the mechanisms of legal technology in the process of
countering corruption. The authors consider this problem from the point of view of the basics of the General theory
of state and law, comparative law, as well as techniques and methods for identifying corruption-causing factors in
normative legal acts, methods for comparing legal acts for the presence of corruption-causing factors. The article
deals with the specifics of using anti-corruption methods in concluding agreements and contracts, special anticorruption clauses in public contracts and legal acts, as well as methods for including reservations in contracts.
The authors consider the prospects of computer processing of texts of normative legal acts and contracts, as well
as the search for certain corruption-causing factors in texts. The results of the study are used in the preparation of
expert opinions of draft regulations.
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы применения механизмов юридической техники в
процессе противодействия коррупции. Авторы рассматривают данную проблему с точки зрения основ общей теории государства и права, сравнительного правоведения, а также приемов и методов выявления
коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах, методики сравнения правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов. Рассматриваются особенности применения методики противодействия коррупции при заключении соглашений и договоров, специальные антикоррупционные оговорки
в публичных договорах и правовых актах, а также методы включения оговорок в договоры. Авторы рассматривают перспективы компьютерной обработки текстов нормативно-правовых актов и договоров, а
также поиска отдельных коррупциогенных факторов в текстах. Результаты исследования применяются
при подготовке экспертных заключений проектов нормативных актов.
Keywords: corruption, state and law, corruption factor, anti-corruption clause, comparative law, normative
legal act, public contracts and agreements.
Ключевые слова: коррупция, государство и право, коррупционный фактор, антикоррупционная оговорка, сравнительное правоведение, нормативно-правовой акт, публичные договоры и соглашения.
«Юридическая техника представляет собой отрасль знаний о способах, приемах, средствах и правилах создания (подготовки) правовых актов и
юридических документов, является составной частью общей теории права, при этом носит прикладной практический характер и обеспечивает научную основу осуществления юридической деятельности. Цель предмета юридической техники –

подготовка студентов к практической юридической
деятельности в части составления (разработки),
оформления, толкования, применения и систематизации правовых актов и юридических документов»
(1, с.6).
Успешное усвоение данного курса способствует расширению и углублению знаний в области
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теории государства и права, приобретению навыков их практического применения, самостоятельной работы, обеспечивает подготовку к последующей практической деятельности по любой юридической и иной специальности, связанной с
нормотворчеством.
Многие должностные лица, руководители и
сотрудники предприятий и организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления по роду своей деятельности должны участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем работы, владеть навыками
подготовки юридических документов, способны
выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению, готовы принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Основными элементами юридической техники
являются понятия, принципы и виды языка юридической техники, синтаксическая структура языка
права, научный стиль языка, правовые понятия и
термины, классификации юридических терминов.
На практике наблюдается картина, когда,
например, региональные законодатели при исчерпывающем толковании со стороны федеральных
органов, разрабатывают самостоятельные определения отдельным правовым институтам. Эти институты приобретают сложный и многосоставный
характер, при отсутствии федерального толкования, заполняются нормативным материалом в регионах, а так как отсутствует содержание, в лучшем случае превращаются в пробел, в худшем – в
повторение уже отрегулированного на уровне федерации либо противоречащие закону.
Определенное значение в юридической технике придается понятию и значению юридической
конструкции, видам юридических конструкций,
соотношению последних с другими правовыми
средствами. Подобные ситуации возникают при
имплементации норм отраслевого законодательства в попытках регулировать отношения в другой
отрасли или институте. Например, меры административной ответственности, применяемые в
гражданско-правовых отношениях, не могут быть
исполнены. Системы нормативно-правовых
предписаний как средства юридической техники, нормативно-правовые дефиниции, аксиомы, презумпции, а также соотношение и взаимосвязь правовых предположений также требуют
дальнейшего
совершенствования
и
гармонизации.
Язык права является основой правового акта,
условием его успешного исполнения, не требующим дальнейшего толкования. Структура и стиль
юридического языка имеют особенности, применение отдельных публицистических выражений
недопустимо. В этом плане требуется создание
юридического электронного словаря терминов,
который бы исключил применение словосочетаний и отдельных слов, не несущих в себе нормы
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закона, либо имеющих, например, криминологический характер. Правовые понятия и термины,
классификации юридических терминов в электронном юридическом словаре позволило бы избежать пробелов и толкования, используемого,
например, в экономике, но не применимого к нормативному акту, в чем, на взгляд авторов, в определенной степени и скрывается коррупциогенность (неопределенность) регулирования. Виды
юридических конструкций и их соотношение с
другими правовыми средствами, понятие и их значение возможно абстрагировать посредством математических формул, которые не позволяли бы
вольно обращаться с соответствующими схемами
и выходить за пределы правового регулирования.
Для поиска коррупциогенных факторов достаточно использовать поисковую систему, заданную в программе Microsoft Word в разделе редактирование поиска текста в документе «найти».
Например, таким способом можно обнаружить
«маяки» коррупционности в виде слов и словосочетаний «иные», «другие». Таким же способом
возможно обнаружить непозволительное допущение расширения полномочий, например, употребление словосочетания «в праве». Идентичность
текстов нормативно-правовых актов, а степень такого копирования иногда доходит до 95-97%
вполне под силу системе «Антиплагиата», тем более никаких баз для сравнения не требуется,
только текст федерального и регионального нормативно-правового акта. Автор полагает, что ничего нового по противодействию коррупции не
может быть дополнительно установлено и на местном уровне..
Система государства в целом, отдельные
уровни государственной и муниципальной власти
неэффективно формируют понятия и значение
нормативно-правового предписания, которое
связано с контролем и исполнением. Отсутствие
исполнительской дисциплины следует формализовать двумя способами: во-первых, в форме
нормативно-правового предписания, во-вторых,
электронной отчетности по всем формам предписаний. Применяемые в настоящее время
планы и программы сравнимы с другими правовыми явлениями, в частности не имеющими механизмов предписания, а поэтому не исполнимыми, не могут иметь нормативно-правовых
предписаний как средства юридической техники
по определению. В данном случае, механически
предписание расщепляется на две составляющие
– диспозицию и санкцию. Санкцию следует сравнивать по мере общественной опасности с другими санкциями данного ряда преступлений
(правонарушений). Используя такой механизм
сравнения, открывается возможность установить
баланс между элементами ужесточения и смягчения наказания. Наличие множества таких программ в электронном виде позволяет установить
предписания и меры ответственности по всем
положениям планов и программ. Чрезмерное
нормотворчество органов исполнительной власти по противодействию коррупции привели к
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некоему «соревнованию» между исполнительной и представительной (законодательной) властью по принятым нормативным актам, причем
исполнительная власть самостоятельно трактует
то или иное понятие и выстраивает собственную
иерархию правовых актов в субъектах федерации. Губернаторы издают указы по противодействию коррупции, региональные правительства
принимают постановления и губернатор, потом
подписывает закон субъекта о противодействии
коррупции. Такой порядок не только вреден, но
в значительной степени дискредитирует усилия
государства в целом. Например, разночтения
наблюдаются в определении «подарков», где не
оспаривается сумма ограничения в 3 тысячи рублей, а порядок регулирования такого подарка. В
этом случае, авторы полагают, что, так как нет
предмета регулирования и полномочий по изменению федерального закона, потребуется весь
массив регионального и местного нормотворчества по противодействию коррупции признать
недействительным и руководствоваться исключительно федеральным законом.
В юридической науке наиболее перспективное направление представляется в разработке
электронных программ, регулирующих соотношение и взаимосвязь правовых предположений,
в настоящее время в первоначальном виде такая
работа выглядит, как работа ситуационных центров, способных формулировать нормативную
базу непосредственно в кризисные периоды или
в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Программа может быть использована, в том
числе в ситуациях по предупреждению коррупционных и криминальных составляющих.
Особое место занимают вопросы правовой
оценки деяния, а также типичные, наиболее опасные ошибки по поводу противоправности и правомерности действий. Автор полагает, что «субъективные причины представляются в противоречивости нормативных актов разных уровней, а порой и
внутри одного нормативного акта; засоренность
нормативного массива недействующими или дублирующими предписаниями; декларативность актов; перекосы в отношении законов и подзаконных
актов. Практическое значение деления актов на
первичные и вторичные состоит именно в поиске
баланса между ними, позволяющего не перегружать
нормативный акт, с одной стороны, излишними повторами, а с другой — ссылками и бланкетные
нормы. Правотворческая деятельность должна сопровождаться изданием достаточного количества
оперативных актов, обеспечивающих смысловые
связи между нормативными актами и избавляющих
их от лишних повторов. (2, с.17)
В настоящее время повсеместно получило развитие применение метода моделирования при подготовке нормативно-правовых актов. Модель представляет некую знаковую структура, служащую для
обозначения идеального содержания в юридической технике, отличную от ее непосредственного
предметного бытия. В обучении моделированию
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применимо интерактивное обучение, а также методика цифровизации подготовки нормативно-правового акта. Вместе с тем, применение моделирования, не редко приводит к простому копированию
предложенной модели. Например, копирование
Уставов муниципальных образований и законов
субъектов федерации о системе органов исполнительной власти, в частности о Правительстве субъекта федерации способствовали повторности в
определении полномочий отдельных должностных
лиц, или, наоборот, в пробелах правового регулирования.
Любой нормативный акт состоит из специальных частей (основных три части), которые также
могут быть формализованы и подвергнуты механической обработке. Игнорирование требований,
предъявляемых к нормативным актам и последствия их несоблюдения, могут привести к признанию нормативного акта недействующим или ничтожным. Особое место в юридической технике занимает процесс подготовки, издания, вступления в
силу и пределы действия актов государственного
управления. Поскольку момент вступления нормативных актов в силу напрямую связывается с их
опубликованием, следует выяснить, когда же таковой наступает. Момент вступления в силу нормативных актов определяется различными способами,
в том числе путем опубликования правового акта на
сайте соответствующего органа управления в интернете. Возникает ситуация, когда нормативноправовой акт не будет опубликован в печати, а
только выставлен на сайт, сроки начала его действия, порядок проведения экспертизы на коррупциогенность, а теперь с применением электронной
подписи, место и время принятия акта и условия
лигитимности должностного лица, подписавшего
нормативно-правовой акт.
Следует вспомнить и методику систематизации правовых документов – это деятельность,
направленная на их упорядочение и приведение
действующих юридических документов в единую
согласованную систему. Вместе с тем, например, на
уровне субъекта федерации в условиях разграничения полномочий между органами законодательной
и исполнительной власти, либо конкуренции в одном лице, губернаторе, должествования председателя правительства субъекта федерации, и собственно губернатора, возникает ситуация систематизации указов губернатора и им же подписанных
постановлений правительства субъекта, а также
подписания законов, уставов, конституций субъекта федерации.
«Компетенции органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию коррупции, проведение антикоррупционной
экспертизы правовых актов и их проектов (а также
установление порядка ее проведения) и антикоррупционный мониторинг составляют основу противодействия коррупции в юридической технике» (3,
с.25).
Объектами систематизации могут быть другие
юридические документы. В частности это могут
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быть отдельные разделы этих документов, конкретные нормативно-правовые, интерпретационные,
правоприменительные предписания, подлежащие
учету и группировке. Принципы систематизации –
это обязательные требования, реализация которых
позволит субъектам систематизации достичь поставленного результата по приведению системы
правовых актов в сбалансированную и пригодную
для использования систему. В сфере противодействия коррупции таким механизмом является мониторинг правовых актов отдельного органа власти.
Желательно мониторинг проводить за определенный период времени, например год. Это позволит
выявлять типичные коррупциогенные факторы и
конструкции, в том числе в сфере бюджетных отношений. Плановость, стремление к минимальному
количеству нормативных актов, целесообразность,
оперативность, непрерывность, доступность, демократичность, гласность, профессионализм и научность – вот основные принципы юридической техники по противодействию коррупции.
Спорным представляется кодификация нормативных актов субъектов федерации. Кодификация –
это упорядочение нормативного массива путем коренной переработки содержания имеющихся в
определенной сфере правового регулирования нормативных актов и создания на их основе единого
юридически и логически цельного нормативного
акта. Поскольку по своей сути кодификация относится к правотворчеству, правила ее проведения в
большей мере относятся к законодательной технике. Бесспорно, что кодификация должна активно
развиваться на федеральном уровне, где имеются
отрасли, которые уже сложились и имеют собственный предмет регулирования, но не имеют кодекса.
Сознание кодекса кропотливая, затратная работа,
вместе с тем, она может быть в значительной степени облегчена применением программного обеспечения. Дискуссионным остается вопрос о создании кодифицированного закона в субъекте федерации. Первыми были кодексы об административной
ответственности, принятые субъектами федерации,
а затем – избирательные кодексы, которые в значительной степени упорядочили нормативный материал и способствовали правоприменительной практике.
Достаточно редко применяется методика консолидации. Консолидация – это объединение множества правовых актов по одному или нескольким
смежным вопросам в один новый правовой акт. Однако, к такому вновь образованному нормативноправовому акту применимы электронные способы
поиска коррупциогенных факторов и схем. «Консолидация занимает промежуточное положение
между кодификацией и инкорпорацией, но тяготеет
к первому виду систематизации, и граница между
ними в последнее время стала размываться. По критериям отбора правовых документов в сборник различают: инкорпорацию по юридической силе; хронологическую; систематическую (по отраслям
права или ее части) и предметную инкорпорацию
(по разновидности общественных отношений или
явлений).» (1, с.26).
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«Несколько обособленно в этом ряду находятся публичные договоры органов власти и местного самоуправления, имеющие коррупционные
оговорки» (4, с.19-30). В отличии от нормативноправового акта, имеющего в своем тексте коррупциогенные факторы, договоры требуют включения
специальных
антикоррупционных
оговорок,
направленных на предотвращение аффилированности и других коррупционных способов влияния на
исполнение публичных договоров. В этом случае
достаточно включить в словарь данные специальные оговорки. Подобная практика может быть использована и при составлении контракта государственного и муниципального служащего, избавив
последнего от моральных норм, не имеющих механизма исполнения, даже если они включены в федеральные законы.
Для успешного решения вопросов выявления
коррупциогенных факторов предполагают практические интерактивные занятия, в том числе:
1. Поиск ошибок юридической техники в
нормативном правовом акте и договоре.
2. Анализ ошибок структуры в нормативном
правовом акте. (5, с.29-39)
3. Оценка коррупционных факторов в нормативно-правовом акте и договоре и их последствий.
Применение цифровой методики возможно и
в правоприменительной практике. В частности,
повсеместно используются образцы исковых заявлений, бланки договоров и других документов.
Однако, такая методика не будет иметь успеха по
причине регулирования частных (отраслевых) и
подотраслевых вопросов. Следует избирать методы подготовки документов от общего к частному, от анализа договора – к исковому заявлению.
Таким образом, проблемы определения форм и
содержания правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, определение путей и методов разграничения полномочий
между уровнями управления и особенностями нормотворческого процесса, поиск коррупциогенных
факторов, представляет собой комплексный анализ
и обобщение существующей практики применения
норм права, форм и содержания правовых актов и
договоров, использования цифровых способов выявления коррупционных явлений и противодействия коррупции в целом.
В связи с вступлением в силу поправок к Конституции Российской Федерации, перед законодателем стоят задачи приведения значительной базы
нормативных актов федерального уровня и местных правовых актов в соответствие с Основным законом. Однако процесс не будет полным без проведения экспертиз на коррупциогенность, кодификации и упорядочения региональных нормативноправовых актов, договоров и других актов публичных органов власти.
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Abstract
The article considers aspects of formation of social competence in future teachers of Ukrainian higher education institutions in accordance with the requirements of state educational standards and aimed at self-educational
activities of research and teaching staff to find mechanisms, conditions and factors that will contribute to the
optimal process.
Анотація
У статті розглядаються аспекти формування соціальної компетентності у майбутніх викладачів українських закладів вищої освіти відповідно до вимог державних освітніх стандартів та спрямованої на самоосвітню діяльність науково-педагогічних працівників щодо пошуку механізмів, умов і факторів, які сприятимуть оптимальному процесу досліджуваного феномену.
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Соціально-економічні перетворення зумовлюють значні зміни в освіті й вихованні, зокрема впроваджуються нові дисципліни для вивчення, інноваційні освітні технології, модернізується зміст
освіти тощо. До результатів навчання у закладах
вищої освіти суспільство ставить усе більше вимог
– дати майбутнім фахівцям не тільки міцні знання
та навички, а й сприяти вихованню та розвитку студентів відповідно до їх можливостей, потреб, запитів, задатків і здібностей. Також реформування
освітньої галузі спрямовано на формування й розвиток у студентів ЗВО ключових соціальних, інформативних, комунікативних та інших компетенцій,
їхньої самостійності та активності в пошуку нового
творчого потенціалу. З огляду на це в психологопедагогічних дослідженнях виокремився новий напрям наукових пошуків, пов’язаний із поняттями
«компетентність», «соціальна компетентність»,
«життєва компетентність» тощо, які деталізуються
і об’єднуються в комплекс знань, умінь, навичок,

цінностей, здатностей за навчальними галузями й
життєвими сферами.
Сучасні вимоги до суспільного життя людини
та його якості зумовили виокремлення й дослідження категорії «соціальна компетентність», яка,
за твердженням Н. Бібік, передбачає здатність жити
в соціумі (ураховувати інтереси й потреби різних
груп; дотримуватись соціальних норм і правил;
співпрацювати з різними партнерами), а також адекватно виокремлювати, ідентифікувати, фіксувати
та аналізувати коло питань на перетині всієї системи соціальних відносин суспільства і людини [1].
Відтак проблема формування соціальної компетентності особистості дедалі виразніше виокремлюється в самостійний науково-педагогічний напрям.
Зокрема, формуванню соціальної компетентності
педагогів приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні
вчені В. Байденко, І. Зимня, У. Каннінг, В. Куніцина, В. Сейд, Б. Шпінат, Г. Шотмейєр та ін. У наукових дослідженнях С. Гончарова, В. Куніциної,
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В. Первутинського та інших учених розглянуто сутнісні, змістовні, структурні характеристики соціальної компетентності.
Реалізація нової освітньої парадигми в Україні
у вигляді нових державних освітніх стандартів викликає потребу в оновленні змісту навчання й виховання майбутніх викладачів ЗВО. Особливого
значення в цьому аспекті набуває формування ключових компетентностей, зокрема соціальної компетентності, яка є складовою життєвої компетентності і характеризує спроможність налагоджувати
продуктивну взаємодію з іншими людьми, працювати в команді, знаходити консенсус, запобігати
конфліктам, приймати самостійні рішення, відповідати за їхні наслідки для оточення, ціннісно ставитися до довкілля та власного «Я».
Аналіз досліджень показав, що «соціальна
компетентність» це комплексне поняття і відсутнє
однозначне його визначення та трактування його
змісту, структури і функцій. За основу дослідники
беруть різні характеристики та якості, зокрема здібності особистості, соціальні знання й уміння, що
забезпечують соціальну адаптацію та обізнаність.
Водночас особливе місце в дослідженнях українських і зарубіжних науковців належить вивченню поведінки особистості в складних життєвих ситуаціях, при чому соціальна компетентність розглядається як набір конструктивних методів їх
розвʼязання.
Соціальна компетентність охоплює різні сфери
життєдіяльності: навчальну, професійну й власне
соціальну взаємодію, що є однією з передумов міжособистісних стосунків у всіх проявах. Тому, формування соціальної компетентності саме майбутніх викладачів ЗВО носить наддисциплінарний характер і відбувається у процесі вивчення студентом
загальнонавчальних дисциплін. Значний потенціал
для опанування студентами соціальнокомпетентної
поведінки мають як зміст навчальних дисциплін,
так і методика їх викладання. Тому застосування
саме інтерактивних методів навчання під час вивчення навчальних дисциплін сприятиме розвитку
ефективної міжособистісної взаємодії між студентами і незалежно від типу навчальної дисципліни
матиме контекстний характер. Суттєвим чинником
формування соціальної компетентності є активна
соціалізація, під якою розуміється таке пристосування особистості до вимог суспільства, що забезпечує її успішне функціонування у соціальному середовищі. У процесі соціалізації молода людина повинна пізнати й прийняти вимоги суспільства, а
результатом цього процесу є формування свідомої
причетності, належності до суспільства, пристосованість до оточуючого середовища і здатність до
успішного здійснення соціальних ролей. Ці завдання можуть бути освоєні через соціальну практику, включення в діяльність наукових об’єднань,
громадських організацій, органів студентського самоврядування, що сприятиме формуванню соціальних компетенцій, здатності брати на себе відповідальність, активно брати участь у спільному прийняті
рішень, у різних видах соціального проєктування,
цивілізованому розв’язанні конфліктів. Формами

Annali d’Italia №9/2020
діяльності студентського самоврядування можуть
бути: громадські акції (благодійна допомога, екологічні проєкти, соціологічні опитування тощо); університетська газета з різноманітними рубриками
(наприклад, «Віч-на-віч», «Молодий науковець»,
«Соціальні проблеми студентів» та ін.); соціальні
проєкти, громадсько-творчі об’єднання, гуртки за
інтересами, проблемні групи, диспути, бесіди, брифінги із залученням професорсько-викладацького
складу ЗВО.
У звʼязку з цим, провідна роль у формуванні
соціальної компетентності належить середовищу, в
якому перебуває особистість, та соціальним умовам, які істотно впливають на виховні критерії –
власні погляди, здатність їх змінювати і виробляти
нові, наявність Я-концепції, рівень самоповаги, відчуття власної гідності, вибірковість і емоційність
у відношеннях, готовність та здатність до вирішення власних проблем, протистояння життєвим
ситуаціям, гнучкість і стійкість у змінених ситуаціях тощо. Тому серед найважливіших аспектів соціальної компетентності майбутніх викладачів ЗВО
є їх здатність активно й успішно діяти на засадах
гуманності, співпраці, толерантності, відповідальності, що вимагає від особистості ефективного спілкування з колегами, досягнення консенсусу, запобігання й розв’язання проблемних і конфліктних
ситуацій, а відтак набуття конфліктологічної компетенції.
Аналіз досліджень дозволяє констатувати, що
сьогодні не існує єдиної цілісної теорії формування
соціальної компетентності – розглядаються механізми формування окремих якостей і характеристик
особистості. Хоча під час процесу соціалізації
прояв соціальної компетентності характеризується
певними показниками: приймати соціальні правила
і норми, проявляти гнучкість у сприйнятті нових
вражень та їх оцінці, прилаштовуватись до вимог
соціальної групи, добирати корисні для власного
соціального розвитку ролі, орієнтуватись у своїх
правах і обовʼязках, уміти брати до уваги думки інших людей, рахуватись з їхніми бажаннями й інтересами, вміти вислуховувати партнерів по спілкуванню, адекватно реагувати на їхні слова і дії, виявляти креативність, толерантність, здатність
співчувати та співрадіти, налагоджувати гармонійні взаємини та уникати конфліктів, уміти мобілізуватись на подолання життєвих труднощів, бути
справедливою людиною тощо.
Виходячи з цього, методика формування соціальної компетентності майбутніх викладачів ЗВО
України розглядається як сукупність методів, прийомів і форм організації процесу розвитку інтегрованої характеристики особистості, якостей, здібностей, соціальних знань і умінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій і переконань, що
уможливлюють активну взаємодію людини з соціумом, налагоджування контактів з різновіковими
групами та продуктивне виконання різних соціальних ролей.
Так, при навчанні майбутніх викладачів закладів вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» другого освітнього рівня у ДВНЗ
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«Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» (Україна, м. Івано-Франківськ)
виділяють такі соціальні компетентності: здатність
ефективно формувати комунікативну стратегію,
брати участь у дискусіях у межах своєї галузі, демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань
професійної діяльності; презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній та письмовій формах перед фаховою та нефаховою аудиторією; створювати умови конструктивної взаємодії з
суб’єктами освітнього процесу і обирати оптимальні методи, засоби і форми взаємодії, забезпечувати сприятливий морально-психологічний клімат;
здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в процесі навчання, на основі поєднання спеціально предметних знань та вмінь з набутим
досвідом
дослідницької/інноваційної
діяльності в системі вищої освіти, що передбачає
застосування відповідних освітніх, педагогічних
інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог; здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо; здатність розпізнавати та враховувати різноманітність осіб, здійснювати індивідуальний супровід в освітньому процесі;
обізнаність з різними рівнями суб’єкт-суб’єктної
взаємодії учасників освітнього процесу, з різними
контекстами, у яких може відбуватися навчання та
ін.
Водночас надання більших можливостей для
активізації пізнавальної діяльності педагогів є особливості засобів медіаосвіти, які полягають в оновленні змісту навчальної дисципліни, збагаченні навчального процесу новими формами й прийомами
роботи зі студентами, завдяки чому зростає зацікавленість педагогів в результативності власної діяльності. Інформація, представлена у ЗМО, не є спеціально підготовленою для навчальних цілей,
проте, вона має деякі переваги у порівнянні з традиційними джерелами. Важливим є те, що педагоги, обробляючи її, самі встановлюють міжпредметні зв’язки, адже інформація надає емоційного
забарвлення науковим даним, спонукає до знаходження головної думки. А незвичні форми формулювання завдань змушують викладачів відходити
від алгоритмів і шаблонів, вимагають перенесення
предметних знань у нові умови.
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Серед основних форм роботи із зазначеними
засобами виокремлюють наступні: 1) самостійний
пошук інформації з теми, подання її в табличному
або іншому виді; 2) виконання завдань, запропонованих вчителем; 3) трансформування інформації,
зміна її об’єму, форми, носія залежно від аудиторії,
для якої вона призначена [2]. Одним з найбільш
ефективних засобів реалізації на практиці поставленої перед вищою школою завдання є соціальне проектування, яке виступаючи складним системним
утворенням, включає соціальну пробу, практику та
соціальний проект, що можуть існувати не тільки
як взаємодоповнюючі, що опосередковують види
діяльності, але й як самостійні, кінцеві, завершені.
Отже, організація навчального процесу в ЗВО
щодо формування соціальної компетентності особистості полягає у створенні умов для досвіду пізнавальної діяльності, різних методів практичного
змісту освіти (в т.ч. педагогічної практики), моделювання навчання предметного та соціального змісту життєдіяльності за допомогою педагогічних технологій.
Таким чином, соціальну компетентність можна вважати сформованою, якщо студент володіє
елементарними знаннями про соціальні явища, події, людей, взаємини, способи їх налагодження; цінує, визнає значущість для себе всього, що
пов’язано із соціальним життям, цікавиться ним;
передає свої враження, пов’язані із соціальними подіями та взаєминами людей, художніми образами;
пов’язує соціальну активність людей і власну з виконанням соціально схвалюваних стандартів; реалізує свої знання та інтереси у соціально зрілих формах поведінки; проявляє у поведінці конструктивну
творчість; збалансовує особисті та соціальні інтереси.
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Abstract
A didactic model for the development of leadership competence of military in the system of postgraduate
education are presented in the article. Such model contains target, theoretical-methodological and effective blocks.
The focus of the article is different forms of organization the educational process for officers in the system of
postgraduate education. The authors believe that such forms allow to maximize the benefits of androgynous,
acmeological and axiological approaches in the development of leadership competence of officers.
Анотація
В статті запропонована дидактична модель розвитку лідерської компетентності військовослужбовців
в системі післядипломної освіти. Структурно запропонована модель містить цільовий, теоретико-методологічний та результативний блоки. В роботі особлива увага приділена формам організації освітнього процесу в системі післядипломної освіти під час проходження офіцерами курсів підвищення кваліфікації. Застосування запропонованих форм дозволяє максимально використати переваги андрогогічного, акмеологічногота аксіологічного підходів в процесі розвитку лідерської компетентності офіцерів.
Keywords: leader, leadership competence, didactic model for the development of leadership competence,
postgraduate education.
Ключові слова: лідер, лідерська компетентність, дидактична модель розвитку лідерської компетентності, післядипломна освіта.
Зміна структури сучасних війн та військових
конфліктів говорить про те, що для здійснення військової діяльності сьогодні, як ніколи, характерні
особиста відповідальність кожного суб’єкта діяльності за виконання своїх функціональних обов’язків, високий ступінь інтелектуалізації, підвищення
ролі розумової праці, високі вимоги до особистісних і психологічних характеристик військовослужбовців, особливо офіцерського складу. Від військовослужбовця вимагаються не лише глибокі професійні знання, але й високий рівень державної
зрілості та моральної стійкості, ініціативи та творчості як вищого рівня розвитку спроможності до самостійних, відповідальних, ініціативних, автономних дій.
Проблема формування та розвитку лідерських
якостей військовослужбовців сьогодні набуває все

більшого значення. Вона висвітлена в працях науковців різних країн. Однак, через складність самого
феномену «лідерства» в літературі виникає чимало
суперечностей як у визначенні основних дефініцій,
так й у формуванні структури лідерської компетентності.
Об'єктом даної статті є процес розвитку лідерської компетентності військовослужбовців, предметом - є шляхи розвитку лідерської компетентності офіцерів в системі післядипломної освіти.
Мета статті – на основі теоретико-методологічного дослідження сутності та структури лідерської компетентності військовослужбовців побудувати дидактичну модель розвитку лідерської компетентності офіцерів в системі післядипломної
освіти.
Для досягнення поставленої мети необхідно
виконати наступні завдання: розглянути сутність
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поняття «лідерська компетентність», визначити її
зміст та структуру, а також розробити дидактичну
модель розвитку лідерської компетентності офіцерів в системі післядипломної освіти.
Вирішення питання розвитку лідерської компетентності передбачає розуміння сутності самого
поняття «лідерська компетентність». Порівняльний
та логіко-системний метод аналізсучасної наукової
літератури демонструє наступне.
В загальному вигляді лідерська компетентність передбачає, що фахівець має знання щодо лідерства: розуміє сутність лідерства, усвідомлює
цінності лідерства, у нього сформувалися лідерські
уміння, він має якості лідера, що дозволяє йому
ефективно здійснювати формальний і неформальний вплив на підлеглих [5]. На думку Р. Сторожева
лідерська компетентність полягає у розумінні власного стилю управління, здатності взаємодіяти з носіями інших стилів при прийнятті рішень, їх впровадженні, формуванні команд, управлінні персоналом та управлінні змінами [6]. Лідерська
компетентність представляється також як інтегрована якість особистості, яка характеризує здатність
проявляти певні риси лідера в залежності від ситуації, яка склалась, намагаючись максимально повно
використати власний внутрішній потенціал та потенціал своїх послідовників для досягнення поставленої мети [3]. В. Лугова та О. Єрмоленко вважають,
що лідерська компетентність полягає у здатності до
виховання нових лідерів і досягається за рахунок
майстерності в таких галузях: самопізнання, цілепокладання, управління змінами, міжособистісні
стосунки, буття, знаходження рівноваги, вміння діяти [4].
Отже, під лідерською компетентністю будемо
розуміти здатність людини співпрацювати з певною групою людей, сприяючи розвитку як кожного
члена групи, так і групи загалом, на основі прояву
особистих якостей, знань, вмінь, навичок та досвіду.
При формуванні та розвитку лідерської компетентності важливо розуміння її структури. На даний момент в психолого-педагогічній науці не
існує загальноприйнятої точки зору щодо цього питання.
Так, наприклад, М. Макгрегор складовими лідерської компетентності називає: сукупність особистісних характеристик, які спонукають лише до
досягнення мети (розуміння своєї ролі, здатність
брати на себе відповідальність, здатність застосування різних інструментів влади тощо) [2]. Б. Басс
наголошує, що в структурі лідерської компетентності такі елементи: когнітивні риси (інтелект, оригінальність, креативність тощо); уміння (емпатія,
такт, можливість домовлятися тощо); емоційний інтелект (емоційна зрілість, самоефективінсть, оптимізм, самооцінка тощо) [2]. На думку Дж. Бауман
лідерська компетентність містить сукупність особистісних якостей та вмінь, пов’язаних із цілепокладанням, керівництвом, вмінням переконувати
тощо [2].
Погоджуємось із думкою О. Бойка, який зазначає, що лідерська компетентність офіцера є складовою професійної компетентності, інтегральна характеристика його професійної здатності і готовності
кваліфіковано здійснювати лідерську діяльність
відповідно до фахової кваліфікації на основі системи військово-професійних знань, навичок, умінь
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і досвіду лідерської поведінки, емоційного інтелекту, комплексу сформованих лідерських цінностей,
мотивів, еталонів, ставлень, якостей і корпоративної культури [1]. Психолого-педагогічні дослідження вказують на те, що бажання стати лідерами
та керувати колективом є у переважній більшості
військовослужбовців (вже починаючи із навчання у
закладах вищої військової освіти). Завданням командирів та викладачів вишів полягає у формуванні
таких умов, за яких можна виділити тих військовослужбовців, які відповідають критеріям лідерів, та
дати можливість їх проявити себе.
Сучасний образ військовослужбовців збройних сил вимагає відповідного підходу до підготовки військових кадрів, формування в них не тільки
військово-професійних навичок, а й моральних,
етичних, лідерських якостей. Сформувати останню
тріаду внутрішніх якостей значно складніше, ніж
отримати знання і навички з військової спеціальності.
Військові експерти наголошують на необхідності здійснення керівництва військовими формуваннями збройних сил на основі наступних принципів: єдиноначальності, доброчесності, гендерної рівності, індивідуальної відповідальності, лідерства.
Остання трактується як сприяння професіоналізації військового формування, створення відповідного військового резерву з урахуванням знань, бойового досвіду, вмінь та здобутків військовослужбовців при призначенні на керівні посади. Досвід
армій провідних країн світу показує, що стратегія
розвитку лідерської компетентності структурує, систематизує та дає потужний імпульс розвитку військового лідерства у війську та загалом в країні,
адже більшість з них зосереджені на розвитку лідерства і супроводу лідера з моменту потрапляння на
військову службу, до звільнення та швидкої адаптації в суспільстві. Позитивно позначається на бажанні лідерів прагнення та готовність самовдосконалюватись, постійно тренуватись зі своїми підлеглими та підвищувати свої професійні навички і
вміння. Ці складові утворюють чітку систему розвитку лідерства [3].
Отже, результати структурно-функціонального аналізу дозволяють дійти наступних висновків. Розглядаючи процес розвитку лідерської компетентності в системі післядипломної освіти, доцільно виокремлення таких його складових: знання,
вміння та навички, досвід та особистісні лідерські
якості. Виходячи зі структурно-функціонального
аналізу лідерської компетентності можна побудувати дидактичну модель розвитку лідерської компетентності в системі післядипломної освіти.
Під дидактичною моделлю формування лідерської компетентності військовослужбовців будемо
розуміти сукупність принципів, форм, методів, засобів і створення відповідних педагогічних умов,
які складають основу педагогічного процесу в післядипломної освіти, використання яких сприятиме
формуванню та розвитку складових лідерської компетентності впродовж освітньої діяльності. Структурно дидактична модель формування лідерської
компетентності на нашу думку повинна містити
наступні блоки: цільовий, теоретико-методичний,
результативний (рис. 1).
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Цільовий блок

26

Мета: обґрунтування умов для створення безперервної системи
розвитку лідерської компетентності військовослужбовців
Завдання: обґрунтування структури лідерської компетентності військовослужбовця; пошук шляхів розвитку складових лідерської компетентності військовослужбовців
Методологічніпідходи: компетентнісний, особистісний, ресурсний,
діяльнісний, системний,аксіологічний, андрогогічний, акмеологічний,
Принципи: науковості, доступності, систематичності та послідовності,
безперервності, свідомості та активності, наочності, цілеспрямованості,
зв’язкутеорії та практики

Теоретико-методологічний блок

Методита форми навчання: рольовіігри, кейси, проекти, технології розвитку
критичного мислення, SWOT- аналіз,
майндмепінг, рефреймінг тощо

Освітні технології: коучинг, самокоучинг,полілог,
діалог, миследіяльність, сенсотворчість тощо

Інноваційні моделіорганізації навчання на курсах підвищення
кваліфікації
Методиоцінюваннярівнясформованостіокремихскладовихлідерськоїкомпетентності: психологічні тести, дидактичні тести, соціограми,
експертне оцінювання, кваліметричні моделі, відповідні нормативні документи (накази, інструкції, рекомендації тощо)
Психолого-педагогічніумови:
розуміння лідерської компетентності як професійно важливої якості сучаснго офіцера; вивчення військової лідерології; розгляд готовності військовослужбовців до лідерства як мети професійного саморозвитку; визначення змісту навчання (тобто сукупності навчальних дисциплін на весь
термін навчання, на кожен курс навчання); використання наукових принципів; вибір відповідної системи педагогічних засобів (мети, змісту, методів, організаційних форм тощо) ;готовність науково-педагогічного складу
до роботи з формування готовності майбутніх фахівців до лідерства

Результативний блок
Підвищення рівня лідерської компетентності офіцера
Рис. 1. Дидактична модель формування лідерської компетентності офіцерів в системі післядипломної
освіти

Знання
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Одна з проблем організації та реалізації сучасних програм підвищення кваліфікації полягає в
тому, що вони орієнтовані на знаннєві та вміннєві
компетентності. Однак, як визначають науковці (Л.
Спенсер, С. Спенсер) слід звернути увагу й на поведінкову компетентність, яка проявляється у наявних мотивах, психофізіологічних якостях, цінностях, установок, а отже, більшою мірою спиратися
на андрогогічний, акмеолоічний та аксіологічний
підходи.
Отже, при організації програм підвищення кваліфікації офіцерів в системі післядипломної освіти
пропонуємо адаптувати деякі моделі розвитку лідерської компетентності, запозичені з бізнес середовища.
Однією з таких моделей є наступна (рис. 2, на
основі моделі Advanced Leadership Program, [2]).
Однією з переваг даної моделі є те, що вона містить
не лише репродукування теоретичних знань, а й набуття вмінь, передбачає формування різних стилів
поведінки, що особливо важливо в умовах невизначеності та специфіки сучасних збройних конфліктів
та війн. Крім того, вона дозволяє в повній мірі використати переваги вищезазначених підходів.
Для офіцерів стратегічного рівня можна запропонувати також наступний формат організації освітнього процесу в системі післядипломної освіти
(рис. 3, на основі [2]).

Знаннєва компетентність
лекції: міні-лекції, бінарнілекції, проблемні лекції, відеоформат тощо

Вміння

Вміннєва компетентність
майстер-класи, ділові ігри, кейси,
тренінги, аналіз проведених дій

Лідерські якості

Поведнікова компетентність
коучинг, кейси, тренінги, SWOT-аналіз,
тестування, кваліметричні моделі,
соціограми, «360º», анкетування, нормативні
документи (накази, інструкції, рекомендації
тощо)

Оцінювання ключових індикаторів: вихідний контроль

Оцінювання ключових індикаторів: вхідний контроль
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Велике значення має зміст програм підвищення кваліфікації. Так, аналіз існуючих програм
(в тому числі й курсів лідерства) свідчить про наявність в переважній більшості дисциплін та блоків,
які спрямовані на формування військово-професійних знань, вмінь та навичок. Вважаємо, що в разі
організації курсів підвищення кваліфікації офіцерів, основи лідерології повинні розкриватися більш
повно та системно.
Обов’язковими є включення таких питань: філософія військового лідерства, моделі та закони сучасного лідерства, гендерні аспекти військового лідерства, етика й лідерство, токсичне та харизматичне лідерство, згуртування команди, вербальне та
невербальне спілкування, навчання послідовників,
публічні виступи; аналіз власного «Я»: вчинків,
стилю управління, організаційної динаміки та культури; формування стратегій та оцінки організаційного оточення, управління та навчання підлеглих;
управління конфліктними ситуаціями, стратегії саморозвитку офіцера-лідера, управління змінами,
налагодження зворотного зв’язку.
Реалізація даної моделі вимагає суттєвих змін
підходів щодо організації освітнього процесу під
час проходження військовослужбовцями курсів
підвищення кваліфікації.
Так, вважаємо, що слід відходити від традиційних форм організації освітнього процесу під час
підвищення кваліфікації та поступово змінювати їх
на інноваційні, які ґрунтуються не на наставництві,
а на коучингових технологіях.

Рис. 2. Модель організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації офіцерів ( варіант 1)
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Передпрограмна підготовка (дистанційна)
учасникам надсилається пакет документів для оцінювання власних лідерських
компетентностей відповідно до технології «360°», нормативні документи з оцінювання рівня лідерства, оцінювання морально-психологічного стану відповідних
підрозділів, психометричні тести (результати оцінювання використовуються під
час очної сесії)
Очна сесія
міні-лекції, відеоуроки, презентації, майстер-класи, коучинг, семінари, аналіз
проведених дій, кейси, тренінги, SWOT-аналіз, тестування, рефреймінг тощо
індивідуальний план розвитку
Післяпрограмний супровід

коучинг, аналіз, повторний замір результатів
Рис.3. Модель організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації офіцерів (варіант 2)
Перевагами зазначених моделей є, перш за все
те, що вони ґрунтуються на андрогогічному, акмеолоічному та аксіологічному підходах.
Андрагогічний підхід передбачає свідоме прагнення до самореалізації, самостійності, самоуправління, що проявляється в наступному: слухачу курсів підвищення кваліфікації належить основна
роль у процесі навчання; офіцери мають життєвий
досвід (професійний, соціальний), який може бути
джерелом навчання як його самого, так і колег; слухачі розраховують на негайне використання отриманих під час навчання вмінь, навичок, знань; самі
слухачі можуть ініціювати зміни у змісті програми
навчання. Основні положення андрагогіки дозволяють слухачам не лише здійснювати провідну роль у
процесі навчання, а й залучати до навчання інших.
Це перетинається з акмеологічним підходом
сутності людини та допомагає визначити її основні
ознаки як суб'єкта навчання: усвідомленість інформаційного запиту; самоангажованість, яка передбачає добровільне включення восвітній процес; здатність до рефлексії стосовно змісту, процесу, результатів навчання; критичність мислення; відкритість
та децентрованість мислення як здатність сприймати різні погляди на світ, навколишню діяльність;
самостійність у досягненні позитивних освітніх результатів; уміння вчитися у системі міжсуб'єктних
відносин.
Водночас акмеологічний підхід дає змогу
з’ясувати суб’єктивні та об’єктивні фактори, які
сприяють досягненню вершин професіоналізму.

Андрагогікаповинна, спираючись на акмеологічн ірезерви дорослого суб’єкту, сприяти повноцінному (оптимальному для нього) способу їх використання, задля самореалізації особистості як
професіонала. Ефективність професійної та особистісної самореалізації, самовдосконалення людини
напряму залежить від формування та змін в ціннісній структурі особистості. В цьому аспекті андрагогіка спирається на аксіологічний підхід.
Аксіологічний компонент припускає наявність
ціннісної спрямованості особистості офіцера, що
виявляється у сформованій потребі в здійсенні лідерської дяльності. Аксіологічне «Я» офіцера-лідера визначається ефективністю і цілеспрямованістю відбору та прирощення їм нових цінностей, їх
переходом в мотиви поведінки та професійні дії.
Отже, основні кроки щодо розвитку лідерської
компетентності офіцерів в системі післядипломної
освіти наступні:
дотримання запропонованої дидактичної моделі розвитку лідерської компетентності офіцерів;
удосконалення змісту програм підвищення
кваліфікації із зміщенням акценту на розвиток не
тільки знаннєвої та вміннєвої компетентностей, а
перш, за все, поведінкової складової;
включення в програми підвищення кваліфікації модулів та блоків, що дозволяють розвивати та
удосконалювати soft-skills;
відхід від традиційних форм організації навчання на курсах підвищення кваліфікації;
застосування різних моделей організації навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі
андрогогічного, акмеологічного та аксіологіного
підходів.
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Abstract
The scientific achievements of the domestic and foreign researchers on the problem of formation of
entrepreneurial competence of the individual, including pupils, analyzes in the article, reveals the essence of this
definition, its criteria and indicators, describes the experience of entrepreneurial.
Анотація
У статті проаналізовано науковий доробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблеми формування підприємницької компетентності особистості, зокрема учнів, розкрито сутність даної дефініції, її
критерії та показники, описаний досвід формування підприємницької компетентності в здобувачів закладів загальної середньої освіти України.
Keywords: competence, entrepreneurial competence, applicant, general secondary education institution,
Ukraine
Ключові слова: компетентність, підприємницька компетентність, здобувач, заклад загальної середньої освіти, Україна
Постановка проблеми. В сьогоднішньому
світі в результаті процесів трансформації різних
сторін життя суспільства, переходом національних
економік до ринкових засад функціонування, становленням об’єктивних передумов для розвитку
підприємництва, глобальних змінами щодо вимог
роботодавців до своїх працівників, перед кожним
суспільством стоять завдання розв’язання багатьох
проблем. Однією з невідкладних проблем, яка вимагає негайного вирішення, є підготовка фахівця
нового типу, адаптованого до динамічних змін.

Мета статті: розкрити теоретичні засади та
досвід вітчизняних закладів середньої освіти щодо
формування підприємницької компетентності школярів як основу їх майбутньої фінансової грамотності.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні провідною формою господарювання стає підприємництво як вид виробничо-торгівельної діяльності, надання споживчих послуг, що характеризується свободою вибору й інноваційністю, орієнтацією на
досягнення комерційного зиску, відбувається зміна
формату взаємодії навчального закладу та галузей

30
економіки, практичної зорієнтованості освітнього
процесу, що вимагає переорієнтувати підготовку у
закладах вищої освіти фахівців із сформованою на
достатньому рівні підприємницькою компетентністю. Як засвідчує вивчення проблеми, це не можливо позитивно вирішити без активізації формування основ цієї компетентності у випускників закладів загальної середньої освіти. Тому проблема
формування підприємницької компетентності у
школярів різного віку є актуальною не тільки в Україні, але й в зарубіжних країнах. Свідченням цього
є збільшення наукових досліджень з даної проблеми. Так, проблемам специфіки здійснення компетентісного підходу в закладах освіти, організації
освітнього процесу в них присвячені праці вітчизняних й зарубіжних науковців (Е. Бобінська, С. Бондар, І. Галяміна, С. Гончаренко, С. Клепко, Г. Назаренко, О. Проценко, Г. Селевко, Ю. Татур, M. Товкало, О. Романовський, С. Шишов, Р. Шиян,
В. Ягупов та ін.). Цікавими в науковому сенсі є дослідження Т. Матвеєвої (формування підприємницької компетентності старшокласників), М. Романової (підготовка старшокласників до підприємницької діяльності в умовах профільного навчання (на
прикладі соціально-економічного профілю), О.Сулаєвої (формування підприємницької компетентності студентів технікуму) та інших. Заслуговує на
увагу дослідження Г. Назаренка, присвячене питанню формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у
відповідності до вимог нових державних стандартів
[1] та ін. Разом з тим, слід зауважити, що все частіше науковці звертаються до питання змін, які спостерігаються у шкільній освіті України, в контексті
процесів, які відбуваються в освіті інших країн, акцентуючи увагу на розв’язанні проблеми формування у молоді шкільного віку компетентностей
взагалі та підприємницької компетентності зокрема
[2]. Отже, все це вимагає, як зазначає А.Білова, актуалізації переходу освіти до компетентнісної моделі [3, c.16], на якій базується сучасна освіта в
усьому світі. Підтвердженням цього висновку дослідниці є ряд офіційних документів, серед яких:
Програма розвитку ООН у межах проекту «Освітня
політика та освіта «рівний-рівному»; Рекомендації
Європейського Парламенту та Ради Європи №
2006/962/В від 18 грудня 2006 р. щодо ключових
компетентностей у процесі навчання впродовж
життя; Закон України «Про освіту»; Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти
[4]; концепція «Нової української школи» [5].
Наприклад, в Державному стандарті базової і
повної загальної середньої освіти ключову компетентність визначено як «…спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості,
що надає можливість ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності» [4], а в концепції «Нової української школи», виділяється десять ключових
компетентностей, серед яких восьмою є підприємливість: уміння генерувати нові ідеї, ініціативи та
втілювати їх у життя задля підвищення як власного
соціального статусу та добробуту, так і розвитку су-
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спільства і держави [5]. Тобто актуальність проблеми формування підприємницької компетентності учнів закладів загальної середньої освіти очевидна.
Теоретичні аспекти проблеми формування вищезазначеної компетентності учнів країн Європи
знайшли відображення в науковому доробку О.
Кравчиної [2]. Автор підкреслила, що на протязі багатьох років ЄС проводила планомірну, різносторонню діяльність по вирішенню цього питання, і, як
результат, помітно активізувався процес формування підприємницької компетентності в учнів.
Дослідниця вважає, що найкращі умови для
«..налагодження зв’язку між сферами освіти та зайнятості і може слугувати фактичним еталоном для
будь-якої ініціативи, що має на меті сприяння навчанню підприємливості», при цьому «…дуже докладним і всеосяжним інструментомякий і відображає складність сфери компетентності підприємливості, що стосується кількох аспектів нашого
повсякденного життя (результати навчання, рівень
майстерності, компетентності й де скриптори)» є
Рамка EntreComp [2]. Автор, наголошуючи на актуальності проблеми формування сьогодні підприємницької компетентності у кожної молодої людини,
яка в майбутньому повинна «…стати грамотним
найманим працівником або виступити в якості самостійного підприємця» [2], зазначає, що школа покликана готувати підростаюче покоління до життя
в сучасному суспільстві. А це, на думку автора, є
викликом всім закладам загальної середньої освіти.
Тому пошук шляхів успішного розв’язання в
Україні проблеми виховання випускників закладів
середньої освіти більш підготовленими та компетентними учасниками сучасного ринку праці є актуальною.
Підтримують точку зору науковців про необхідність сьогодні формування в учнів ключової
компетентності та ініціативності пошукувачі І. Унгурян та Н. Куриш, які у статті «Формування ключової компетентності та ініціативності у навчальновиховному процесі загальноосвітнього навчального
закладу» зазначають, що для успішного вирішення
проблеми формування особистості, здатної до взаємодії з оточуючими з метою виконання соціальних,
виробничих та економічних завдань необхідно добитися «…істотного посилення самостійної та продуктивної діяльності учнів, розвитку особистісних
якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства» [6, с. 99]. Аналізуючи різні офіційні документи, автори публікації,
враховуючи різні визначення сутності дефініції
«підприємницька компетентність», запропонували
власне тлумачення понять «підприємливість», «підприємлива особистість» та виокремили характерні
риси для випускника з такою сформованою компетентністю (творчий потенціал, здатність до інновації та готовність ризикувати, а також планувати та
керувати проектами для досягнення поставленої
мети) [6, с. 101], які, за твердженням авторів можуть стати фундаментом для оволодіння конкретними навичками та знаннями властивими тим, хто
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займається комерційною діяльністю [6, с. 101]. Виходячи з цього, особливу роль у підготовці майбутнього покоління до подальшого життя, як зауважують дослідниці, «відіграє формування у випускника готовності до інноваційної діяльності» [6, с.
100], результатом якої у випускників повинні бути
розвинуті критичне мислення, комунікативні навички та навички діяльності в команді. Це, на думку
авторів, може допомогти їм вдало побудувати власну кар’єру в майбутньому.
Одночасно у публікації запропоновано шляхи
реалізації даного завдання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Серед них: інтеграція підприємницького тла у зміст навчальних занять з базових дисциплін; інтегрованість змісту навчальних занять (доцільно щоб на таких заняттях
працювали два вчителя: фахівець з дисципліни та
економіки); проблемність повідомлень на уроці,
коли «проблемна ситуація стає основою міжпредметних навчальних проектів, інтегрованих вправ,
рольових ігор»… [6, с. 101]. Підприємницьку компетентність, зауважують автори, можна розвивати і
через методи, що спонукатимуть учня бути ініціативним, активним, комунікабельним, відповідальним, передбачливим, відважним. Але успішно реалізувати це на практиці, за переконанням авторів,
не можливо без вмотивованого і підготовленого
вчителя. Отже, за твердженням науковців, здійснення компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу є обов’язковою умовою формування в юнаків та дівчат компетентностей взагалі, й
ініціативності та підприємливості зокрема.
Проблема розвитку підприємливості та фінансової грамотності учнів старшої школи в процесі
технологічної освіти розкрита у статті О. Пискун,
Н. Сокол [7]. Автори, розкриваючи важливість дослідження даної теми, зазначили, що «серед ключових компетентностей випускника нової української
школи окреме місце посідає ініціативність і підприємливість, адже виховання підприємливої молоді –
не лише засада економічного розвитку, а й умова
виживання України як держави» [7, с. 118]. Одночасно автори стверджують, що формування цієї
компетентності навчає дітей «мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у
життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави» [7, с. 120] і водночас дозволяє «…розвивати самоорганізованість, ділові та особистісні якості підприємця, ефективного
управління бізнесом» [7, с.119].
Автори, проаналізувавши поняття «підприємницька компетентність» з точки зору практичної
психології, Європейської довідкової системи, дослідниці Ю.Білової, запропонували визначення сутності дефініції «підприємливість як не тільки необхідна якість особистості бізнесмена, а й та риса,
якої потребує кожна людина в умовах ринкової економіки» і розкрили структуру підприємницької
компетентності та фінансової грамотності випускника школи. Крім того виокремили, характерні для
особистості із сформованою підприємницькою
компетентністю, якості – відповідальність, самостійність, уміння особистості за власним бажанням
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організувати свою і колективну діяльність, працьовитість; творчість, наполегливість, організованість,
чесність, [7, c. 119]. Заслуговує на увагу висновок
науковців про вплив технологічної освіти на розвиток означених якостей старшокласників та запропоновані шляхи їх формування в учнівської молоді в
освітньому процесі. За їх твердженням, для вирішення цього питання у зміст кожного навчального
предмету були закладені наскрізні інтегровані змістові лінії, призначення яких «формування в учнів
здатності застосовувати, проаналізувавши знання й
уміння з різних предметів, у реальних життєвих ситуаціях або виконання практичних завдань наближених до життєвих ситуацій» [7, с. 120]. Серед зазначених ліній важливе місце було відведено змістовій лінії «Підприємливість і фінансова
грамотність», метою якої є формування в учнів розуміння практичних аспектів фінансових питань.
Для реалізації даного завдання викладачі-дослідники зробили наголос на важливості включення учнів у проектну діяльність, «яка дозволяє, за їх твердженням, системно впливати на особистість учнів,
актуалізуючи і закріплюючи сформовані на попередніх етапах компоненти підприємницької компетентності» [7, с. 122], використовуючи при цьому активні методи і форми навчання. Такі, як: «…імітаційні методи активного навчання; аналіз
конкретних виробничо-економічних ситуацій, імітаційні вправи», які можуть підкріплюватися такими прийомами як «заміна монологічного викладу
вчителя діалогічними формами навчання, мозковий
штурм, дискусія, прийоми питань – відповідей, вільних асоціацій, системного аналізу тощо» [7, с.
121]. За твердженням дослідників, під час проектної діяльності учителі навчають учнів планувати
свою діяльність, шукати і пропонувати матеріали і
технології їх обробки з метою виготовлення конкурентоспроможного, якісного товару, включаючи їх
в проведення міні-маркетингових досліджень, що
впливає на розвиток наукового, творчого мислення
випускників. Посиленню останнього сприяє й залучення учнів до процесу розробки підприємницьких
ідей, організації підприємницької діяльності.
Заслуговують на підтримку запропоновані авторами методичні рекомендації з організації розвитку підприємницької компетенції учнів на кожному
з виокремлених етапів виконання завдань. Проте, за
переконанням дослідниць, більшого ефекту у формуванні підприємливості і фінансової грамотності
учнів досягають у закладах освіти, коли цей процес
передбачає як спеціально організовані навчальні заняття, так і форми позакласної діяльності (проведення виставок, ярмарок, фестивалів учнівських
проектів, зустрічей з підприємцями, проведення
екскурсій на виробництво, фінансові установи, тижнів фінансової грамотності тощо). Все це, як стверджують автори, забезпечує ефективне формування в учнів старших класів підприємницької компетентності та фінансової грамотності як в урочній,
так і позаурочній діяльності, навчає їх нестандартно мислити, розвиває нетрадиційні здібності та
вміння.
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Як засвідчує вивчення даної проблеми, її успішної актуалізації в діяльності педагогів сприяють
відповідні публікації для вчителів в розділі
«Школа» електронного часопису «На урок» [8]. Наприклад у журналі від 11.09.2019 р. надрукований
матеріал, в якому розкрита сутність поняття «підприємницька компетентність» з визначенням основних компонентів цієї дефініції для учнів шкільного
віку. Серед них автори називають: 1. Наявні знання
про економіку та підприємницьку діяльність. 2.
Ставлення особи до таких підприємницьких чеснот
як свобода вибору, чесність, розсудливість у фінансових справах. 3. Психологічні якості: витримка під
час роботи в ситуаціях, пов'язаних із ризиком, ініціативність, цілеспрямованість, емоційна врівноваженість. 4. Уміння організовувати, планувати, презентувати, обирати, керувати та обговорювати), показників рівня сформованості підприємницької
компетентності в учня та низки актуальних завдань,
які він повинен успішно виконувати (реалізовувати
проект, у якому його власні потреби мають спільне
з потребами суспільства; орієнтуватися в етиці трудових відносин, вести переговори; реально оцінювати власні можливості та потреби ринку праці;
складати плани бізнес-проектів та, за наявності відповідних ресурсів, успішно їх утілювати; презентувати результати власної діяльності).
Водночас в аналізованому матеріалі педагогам
запропоновані методичні рекомендації з формування в учнів підприємницької компетентності в
навчальній діяльності та виховній роботі. Важливим потенціалом для формування підприємницької
компетентності, як стверджують науковці, є навчальна діяльність учнів на всіх уроках, зміст яких
пов’язаний з комерційною діяльністю. Заслуговують підтримки надання авторами практичних рекомендацій педагогам щодо організації процесу навчання на заняттях з різних дисциплін («Біологія»,
«Математика», «Зарубіжна література» та ін.). Одночасно педагогам рекомендувалось залучати учнів
до: виконання проблемних завдань («Що пішло не
так?», «Що таке ініціативність?» тощо), до роботи
в групах, де вони можуть навчитися домовлятися з
тими, хто має свою думку, відмінну від власної,
брати на себе роль лідера або виконавця, а також
колективно відповідати за кінцевий результат. Для
розвитку згаданої компетентності вчителям рекомендували включати учнів у рольові, ділові ігри на
різні теми: «Чи все можна придбати за гроші?»,
«Вигідніше виробити багато дешевого товару чи
менше якісного?» та інші. Саме останні, за твердженням автора, є «найефективнішим засобом розвитку підприємницької компетентності в учня».
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Позитивним вважаємо запропоновані педагогам для творчого використання рекомендацій з розвитку в учнів підприємницької компетентності в
процесі залучення останніх до навчально-пізнавальної діяльності. Вони передбачили виконання проблемних завдань, розв’язання ситуацій, з яких потрібно вийти переможцями; залучення учнів до виконання вправи «Що пішло не так?», яка вчить
розуміти етичну сторону своїх вчинків; роботу в
групах. Саме участь в останній формі роботи, зазначено у рекомендаціях, створює умови навчання учнів відстоювати власну думку або домовлятися з
тими, хто її не поділяє, брати на себе роль лідера
або виконавця, а також колективно відповідати за
кінцевий результат. Як засвідчують результати запровадження цих рекомендацій, участь в них школярів сприяє отриманню ними позитивного досвіду, який може стати стимулом їх мотивації до подальшого навчання. Проте, за твердженням
дослідниць, при виборі змісту роботи доцільно враховувати те, що підприємницька компетентність
передбачає й ощадливість у використанні ресурсів:
грошей, часу, та, зокрема, природних багатств України.
Для розвитку підприємницьких навичок автори пропонують застосувати метод змагання, запропонувавши учням об'єднатися в команди та влаштувати змагання за звання найбільш ощадливого
господаря. Акцентується увага і на виховному потенціалі таких загальновідомих засобів розвитку
підприємницької компетентності як: екскурсії до
установ, підприємств чи організацій з метою показати дітям, як функціонують ці заклади зсередини.
Якщо діяльність організації або установи пов'язана
з оптовою чи роздрібною торгівлею, то учні мають
зрозуміти, які права та обов'язки є у споживачів,
коли ті купують товари або замовляють послуги.
Можна провести тематичні виховні години на теми
пов’язаними з формуванням рис підприємця, бізнесмена, економіста, бережливої людини, активного
учасника спільних виробничих справ тощо («Гроші
та друзі: позичаємо чи ні», «Що треба робити, якщо
придбав неякісний товар?»[8]. При відборі матеріалу педагог може користуватися методичним посібником «Уроки з підприємницьким тлом : навчальні матеріали» [9].
Висновки. Отже, вивчення проблеми формування підприємницької компетентності учнівської
молоді засвідчило, що вона є актуальною як в Україні, так і в усьому світі, й знаходить різностороннє висвітлення в офіційних документах, у теоретичному доробку науковців, у досвіді роботи закладів загальної середньої освіти, у обґрунтуванні
шляхів інтенсифікації формування підприємницької компетентності в учнів різних вікових груп, що
створює можливості у майбутньому для розвитку
економіки, забезпечує соціальну справедливість,
вселяє впевненість особистості у власні можливості.
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Abstract
The article reviews a brilliant scientific career of the outstanding modern British linguist dealing with German
philology William Jones. The author provides some facts from his biography and also information about some
basic works written by Jones.
Аннотация
Статья посвящена обзору блестящей научной карьеры выдающегося британского лингвиста-германиста современности Уильяма Джоунза. Автор приводит некоторые факты из биографии ученого и знакомит
читателя с основными фундаментальными работами Джоунза.
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Как известно, Лондонский университет, а
именно кафедра общего языкознания, явился местом основания широко известного в ХХ веке
направления структурного языкознания, Лондонской лингвистической школы, в рамках которой исследователи работали со множеством языков.
Принято считать, что лингвисты Лондонского
университета занимались изучением "экзотических" малоизвестных языков, так как сама названная выше кафедра существовала в рамках Школы
изучения Востока и Африки Лондонского университета. Говоря в целом о структурализме как научном направлении, профессор МГЛУ Т.А Амирова
отмечает, что «Возникновение структурализма как
ведущего направления первой половины ХХ века
связано с широким распространением в науке понятия структуры» (Амирова, с.7)
Однако и языкам Европы в стенах университета было уделено достаточно внимания. В статье
речь пойдет о взглядах и основных работах профессора Уильяма Джоунза (1941-2018), чья научная карьера была тесно связана с Лондонским университетом и пришлась на вторую половину ХХ века и о
ком, на наш взгляд, в отечественном языкознании
нет достаточного количества исследований. Этим
обусловлена новизна и актуальность предлагаемой
нами работы.
Джоунз приступил к изучению немецкого
языка в школьном возрасте, с наивысшими баллами
в 1963 году закончил Оксфордский университет (со

знанием французского и немецкого языков), затем
поступил в аспирантуру и приступил к исследованию влияния французского языка на немецкий под
руководством профессора Питера Ганца.
Уже в 1966 году он стал ассистентом преподавателя немецкого языка в Колледже Вестфилд
(Westfield College) Лондонского университета. Таким образом началась история его сотрудничества
с Университетом длиной в 35 лет. Коллеги, работавшие с ним, отмечали такие качества Джоунзаученого, как справедливость со студентами во
время экзамена, высокую степень ответственности
на занимаемых административных постах, эффективную работу со студентами и аспирантами, дружелюбие, спокойствие и такт.
Среди этапов развития карьеры отметим пост
преподавателя Колледжа Вестфилд в 1969 году, получение степени доктора филологии в 1970 году,
назначение в 1984 году на должность преподавателя немецкого языка, затем руководство кафедрой
немецкого языка в Колледже Роял Холлоуей (Royal
Holloway), позже названного Бедфорд Нью
(Bedford New College) в 1990 году. Джоунз заменил
на этом посту профессора Мартина Даррела (Martin
Durrell).
На протяжении всей карьеры Джоунз проявлял
неустанный научный интерес к истории создания
словарей. В целом же принято говорить о карьере
Джоунза длиной в 50 лет (учитывая исследования
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лингвиста после выхода на пенсию) и основным печатным достижением являются изданные им 7 важнейших фундаментальных трудов. Написание каждой из работ потребовало от исследователя вложения неимоверного количества усилий, связанных с
прочтением и обработкой множества оригинальных источников и работ различной тематики.
Так, в процессе написания его первой книги
под названием “A Lexicon of French Borrowings in
the German Vocabulary (1575-1648)” (3), увидевшей
свет в 1976 году, было необходимо обработать не
только бесчисленное множество литературных источников, но и учебников по военному делу, техническим специальностям и т.д.
Следующая книга, “German Kinship Terms 7501500” (4), 1990 год, также потребовала пристального изучения почти 300 наименований средневековых текстов. Работа 1995 года под названием
“Sprachhelden und Sprachverderber: Dokumente Zum
Fremdwortpurismus in Deutschen (1478-1750)” (5) касается влияния французского языка не немецкий в
указанный исторический период.
Книга “Images of Language: Six Essays on German Attitudes to European Languages from 1500 to
1800” (6), опубликованная в 1999 году, содержит
шесть очерков, посвящённых основным аспектам
исследования европейских языков с точки зрения
немецкого языка за обширный период времени, с
1500 по 1800 годы. Особое внимание уделено XVIIму веку. Первый очерк посвящён, например, роли и
историческому месту немецкого языка по отношению к классическим и современным европейским
языкам. Другие три обзора рассматривают проблему заимствованной лексики в сфере военной
терминологии немецкого языка, а последние два
обзора касаются других европейских языков (греческий, испанский, латинский, итальянский). Известно, что в ходе написания этой работы автором
было проанализировано около 300 оригинальных
источников.
В 2000-м году появился не менее основательная и значимая работа “German Lexicography in the
European Context (1600-1700): A Descriptive Bibliography of Printed Dictionaries and Word Lists Containing German Language” (7), которая в свою очередь
потребовала от автора систематизации не менее
1150 словарей, хранящихся примерно в 700 библиотеках стран Европы и Северной Америки.
Еще одним фундаментальным трудом явился
его 5-томный словарь, опубликованный уже после
выхода на пенсию и потребовавший 12 лет работы,
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под названием “Historisches Lexikon deutscher Farbbezeichnungen” (8) 2013 года. Словарь был дополнен отдельным приложением – лингвистическим
анализом терминологии цветов в немецком языке
объёмом 650 страниц “German Colour Terms: A
Study of their Historical Evolution from Earliest Times
to the Present”.
Помимо названных выше основных и наиболее
известных работ, профессором Джоунзом было
написано множество статей по языкознанию, подготовлены к изданию словари и учебники. Как
книги, так и статьи были написаны либо на немецком, либо на английском языках.
Рамки настоящей статьи не позволяют более
подробно осветить научное наследие исследователя, однако очевидно, что его работы будут однозначно интересны всем исследователям-филологам, занимающимся проблемами германистики,
лексики и грамматики, этимологии современного
немецкого языка. Ключевые работы Джоунза будут
интересны и полезны широкому кругу читателейфилологов, людям, изучающим немецкий язык, а
также могут стать основой важных научных исследований в отечественном языкознании.
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This article is devoted to a new type of literature that emerged in the second half of the twentieth century,
namely therapeutic writing. The author examines the prerequisites for the emergence of therapeutic writing in
particular the impact of traumatic events in history on the development of literature. As a result, the author comes
to the conclusion that therapeutic writing is a peculiar type of literature that is characterized with creating a dialogical space, discourse of testimony, and symbolic insufficiency overcoming.
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Данная статья посвящена новому типу литературы, возникшему во второй половине ХХ века, а
именно терапевтическому письму. Автор рассматривает предпосылки возникновения терапевтического
письма, в частности, исследует влияние травматических событий истории на развитие литературы. В результате автор приходит к выводам, что терапевтическое письмо является своеобразным типом литературы, который характеризуется созданием диалогического пространства, работой в дискурсе свидетельства и восполнением символической недостаточности.
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Говоря о пространстве психологии и эстетики,
мы имеем некое a priori умолчание в отношении
теоретического аспекта, можно даже сказать, что
эстетический дискурс по умолчанию экспроприировал психологический, хотя, следует заметить, ответственность за это во многом ложится на центральную фигуру психоанализа Зигмунда Фрейда,
первоначально экспроприировавшего пространство культуры для формирования психоаналитического дискурса.
Тем не менее, разговор о значительной части
литературы второй половины ХХ века по факту уже
не может не задействовать целый ряд понятий из
области психологии, в частности, одним из важнейших является понятие терапевтического.
В определенный момент терапевтический аспект искусства начинает занимать одну из главенствующих позиций. Это во многом парадоксальным образом соотносится со знаменитой максимой
Теодора Адорно о том, что «писать стихи после Освенцима — варварство» [11, S. 30]. Здесь следует
пояснить: в действительности эта сентенция стала
неким рубежом к культурном сознании послевоенной Европы и очевидно, что наивно ее будет интерпретировать как своего рода запрет, однако, она
особенно остро показала необходимость поиска новых форм художественного выражения, которые
могли бы послужить для возможности осмысления

болезненного опыта войн, геноцида и тоталитаризма. Однако следует оговориться, что подобное
осмысление в чистом виде исключено по причине
того, что этот опыт оказался настолько глубоко
травмирующим, с одной стороны, а с другой стороны, затрагивал все без исключения аспекты существования, речь идет о тотальности как об уникальном опыте, не имевшим места до ХХ века. Это
же поясняет Адорно в своей работе «Негативная
диалектика»: «Многолетнее страдание – право на
выражение, точно так же замученный болезнью человек имеет право брюзжать и ворчать; поэтому неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия
уже невозможна» [1, c. 334]. Коллективная историческая травма буквально требовала терапевтического вмешательства, и в конечном счете данную
терапевтическую функцию приняло на себя искусство.
Здесь мы можем уже говорить о понятии терапевтического письма.
Понятие терапевтического письма преимущественно распространяется на европейскую литературу второй половины прошлого столетия, которая
касается — преимущественно — разрушительного
травмирующего исторического опыта ХХ века, т. е.
в данном случае речь не идет об индивидуальном
терапевтическом аспекте, касающемся автора текста, но речь идет о терапии читателя, имеющего посттравматическое сознание.
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Французский философ Рене Жирар в одной из
своих работ в отношении генезиса мифа пишет, что
«любое преступление, любое извращение, любая
форма бестиальности и чудовищности, которыми
полны мифы не столько обозначают, сколько скрывают и маскируют исчезновение различий в насилии, которое и есть подлинное «вытесненное» мифа
— и суть этого «вытесненного» не желание, а ужас,
ужас перед абсолютным насилием» [5, c. 157]. В
этой цитате содержится очень важное указание на
психологическую реакцию травмированного сознания, Жирар указывает на стремление культуры вытеснить, скрыть сам факт насилия как травмирующий, однако, исторические события ХХ века сделали факт сокрытия невозможным. Так, уже после
Первой мировой войны в культуре начала осуществляться попытка разговора, здесь мы можем
вспомнить литературу так называемого потерянного поколения. Однако после Второй мировой
войны произошел буквально взрыв, когда во главу
угла была поставлена необходимость начать говорить о пережитом или совершенном насилии. Мы
видели, что попытка изобразить ужас, истоки которого находятся вне сознания в истории, приводит в
действие множество нарративных и эстетических
стратегий, цель которых состоит в аутентификации: сделать реальным нереальное. Еще один поворот в сторону объективации свидетельтва осуществляет Примо Леви: «Сегодня, в этот самый момент, когда я сижу и пишу за столом, я не уверен,
что эти люди могут быть такими же, как я» [9].
Весьма интересно, что представляется возможным проследить зарождение терапевтического
письма как такового, т. е. непосредственно того
типа литературы, основной задачей которой является терапия как преодоление последствий травмы.
Одним из наиболее ярких примеров является
психоаналитическая биография Роберта Грейвза
«Прощание со всем этим».
Можно обратиться к исследованию жанра автобиографии Л. Б. Караевой. Караева выделяет ряд
важных моментов в отношении текста Грейвза, в
частности она пишет, что «способ изложения в
письменной форме пережитого опыта есть не что
иное, как аналог сеансов психотерапии, фрейдовского способа «исцеления посредством бесед»
(«talking cure») – с тем отличием, что «беседы» заменяются текстом» [6, c. 70].
И все же для нас гораздо более интересным будет являться следующий момент: Грейвз писал
текст в целях самотерапии, его автобиографию в
действительности следует называть вслед за исследователем жанра автобиографии Филиппом Леженом «автоанализом» [12, p. 65], однако, книга «Прощание со всем этим» все же была опубликована и,
что важно, была крайне востребована в обществе.
Мы выделили значимость психоаналитической составляющей, также важно подчеркнуть, что
происходит смещение терапевтического компонента с субъекта-автора на субъект-читателя, но изменение позиции самой психоаналитической составляющей: будучи основным предметом автобиографии Грейвза, посредством обнародования
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она оказывается интегрирована в текст, в то, что
можно назвать body of text, оставаясь одним из
наиболее значимых компонентов, но тем не менее
оказывается включенной в целый спектр литературных понятий.
Можно показать, что, любое терапевтическое
письмо включает в себя реальный психотерапевтический, возможно, точнее будет сказать психоаналитический компонент.
Однако в первую очередь следует внести некоторые пояснения по отношению к самой форме репрезентации травмы в литературе.
«То, что ты знаешь, может быть выявлено
лишь в режиме твоей речи адресованной другому»
[8, c. 62], – писал французский психоаналитик Жак
Лакан, сходную позицию мы находим и у другого
французского философа Мориса Бланшо: любой,
даже внутренний, опыт с необходимость обращен к
другому [3]. Теперь следует повториться, что мы
имеем в некотором роде социальную задачу, поскольку речь идет о травме, нанесенной всему обществу, и каждый в этом травмированном обществе
имел острую внутреннюю необходимость адресовать свой травматический опыт другому. Литература в своей очередь давала возможность приобщения, возможность завладеть на время языком, повествующем о травме, оказаться внутри дискурса
травмы, чтобы посредством этого испытать терапевтическое воздействие. Однако нельзя не пояснить, почему в конечном счёте столь необходимо
прибегать к помощи «внешнего» языка и не задействовать личную нарративную способность для выражения опыта травмы. Проблема травматического
опыта как раз часто кроется именно в невозможности его выражения, следствием травматического
опыта становятся символическая недостаточность,
невозможность связного повествования и соотнесения пережитого опыта с его пониманием, часто невозможность говорить сама по себе – молчание, аккумулирующее травматическое переживание субъекта все более и более мучительно. Это очень
созвучно идеям Франклина Рудольфа Анкерсмита,
утверждающего, что «между языком и опытом невозможно никакого компромисса, победа одного
оборачивается неизбежным поражением другого.
Поистине, они являются смертельными врагами:
там, где есть язык, опыта нет, и наоборот. Мы владеем языком, чтобы у нас не было опыта, чтобы
остерегаться опасностей и страхов, обычно вызываемых опытом; язык - это щит, ограждающий нас от
ужасов прямого контакта с миром, который происходит в опыте. Язык дает нам образ мира, но как
таковой он может предложить лишь тень тех ужасов, которые наполняют мир, и - тех опасностей, которые этот мир может провоцировать. Язык, символический порядок, позволяет нам избегать затруднений, вызываемых прямым столкновением с
миром, который дается нам в опыте» [2, c. 33].
Так литература становится одним из способов
выйти за пределы молчания. Французские психоаналитики Франсуаза Давуан и Жан-Макс Годийер
выделяли эту способность субъекта с травматическим опытом откликаться на опыт чужого языка,
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замещая и восполняя таким образом провалы в памяти и невозможность артикуляции собственного
опыта [4, c. 133-170].
Несмотря на то, что в настоящее время мы располагаем множеством новых исследований о травматических неврозах, основу для этих изысканий
подготовил Зигмунд Фрейд, и на основе его исследований, в частности, на основе «Истории болезни
Доры» мы можем выделить несколько моментов:
во-первых, настойчивый мотив потери памяти,
амнезии. Неспособность или нежелание субъекта
восстановить историю произошедшего, в данной
ситуации нет никакой разницы, идет речь о сознательной или же бессознательной амнезии, важно то,
что в письме этот мотив потери памяти, как правило, выражается в диалоге, то есть в обращении к
другому, даже если речь идет о модели обращения
к себе как к другому — письмо будет сохранять
диалогическую форму повествования.
Во-вторых, опыт травмы не может быть без последствий вытеснен — субъект все время вынужден пребывать в состоянии анамнезиса – в бесконечной попытке припоминания. Однако конечная
стадия припоминания как признания все равно оказывается недоступной, и эти воспоминания остаются невыразимыми, за счет чего формируется
невроз, но когда они обретают форму связной репрезентации субъект заступает на путь излечения.
Лакан сформулировал эту концепцию невыразимости следующим образом: «Травма, в той мере как
она оказывает вытесняющее действие, вмешивается задним числом… В такой момент нечто отделяется от субъекта в том самом символическом
мире, в процессе интеграции которого субъект как
раз и находится. Впредь это нечто уже не будет относиться к субъекту, не будет присутствовать в его
речи, не будет интегрировано им. И тем не менее
оно здесь же и останется и будет, если можно так
сказать, выговариваться чем-то субъекту неподвластным» [7, c. 253-254].
Или же, если обратиться к терминологии Мишеля Фуко, этот опыт не может быть помещен в архив, иными словами отсутствует возможность выделить дискурс травмы. Как пишет Фуко, «архив —
это прежде всего закон того, что может быть сказано, система, обусловливающая появление высказываний как единичных событий». Архив, продолжает Фуко, — «это то, что различает дискурсы
в их множественности и отличает их в собственной
длительности». Он между языком и изучаемыми
явлениями — «это основная система формации
и трансформации высказываний» [10, c. 131]. А
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также, «это то, что вне нас устанавливает наши пределы», следовательно пока травматическое не будет помещено в архив, эти пределы вне субъекта не
будут установлены, и это отсутствие пределов вне
собственной идентичности один из значимых маркеров работы травматического опыта. Вспомнить
события травмы означает поместить этот опыт в архив, но не вытеснить его.
Так, мотив вечного припоминания становится
мотивом вечного повторения и возвращения к невыразимому опыту прошлого.
Подводя некоторый итог, еще раз необходимо
подчеркнуть, что основным терапевтическим аспектом литературы, актуализирующей травматический опыт, является создание нарративной структуры невыразимых воспоминаний, в свою очередь
проводником этих воспоминаний в той или иной
форме является фигура свидетеля.
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Abstract
The article, being based on the study of a large number of scientific publications of the last two decades, from
the standpoint of modern scientism, as well as on the basis of the principle of historicism, methods of systemic,
comparative and content analysis, defines the paradigmatic options for considering and understanding the phenomenon of “Soviet philosophy”, proposed in the discourse of historic and philosophical research in Ukraine since
independence.
As a result of such analysis, ideological, theoretical and methodological attitudes, methods of argumentation,
value, political and ideological preferences are systematized and characterized, which in their unity form a system
of coordinates and prescripts, determine the research position, set intentions for further scientific research. Thus,
to a large extent determine biased or unbiased approach of the Ukrainian post-Soviet community of philosophers
to the theoretical reconstruction, nature of assessments of objective and subjective factors of development, or vice
versa, stagnation, understanding of attributes, basic functions, degree of ideological dependence and relationship
with the worldview of the multidimensional system of philosophical knowledge and cognition that existed in the
Soviet Union and in Ukraine during the second half of the twentieth century.
The article focuses on the consideration of two paradigmatic and alternative post-Soviet narratives, mutually
exclusive interpretations of the specifics of the genesis of philosophical thought in the Ukrainian SSR and the
USSR, associated with the «worldview and anthropological turn», «worldview reorientation» of Ukrainian philosophical researchers («Human-centered Kyiv Philosophical School») within the metanarrative of Marxism-Leninism of the 1960s – 1980s.
The material of the article is especially relevant for theoretically balanced, scientific and heuristic understanding of the complex history of philosophical and political sciences in the USSR and Ukraine from the era of
«Khrushchev's thaw» to the early 1990s, as well as scientific understanding of epistemological, worldview and
ideological prescriptions and imperatives of Soviet Marxism as philosophical study and political doctrine.
Анотація
У статті на основі вивчення великої кількості наукових публікацій останніх десятиріч із позицій сучасного сцієнтизму, застосування принципу історизму, методів системного, компаративного та контентаналізу визначено парадигмальні варіанти інтерпретації або теоретичного моделювання феномену радянської філософії, які були розроблені в дискурсі історико-філософських розвідок в Україні доби незалежності.
В результаті такого аналізу систематизовано й охарактеризовано ідейно-теоретичні й методологічні
установки, способи аргументації, ціннісні й політико-ідеологічні уподобання, які у їх єдності утворюють
систему координат та приписів, визначають дослідницьку позицію, задають інтенції науковому пошуку.
Таким чином, значною мірою зумовлюють упереджений або неангажований підхід представників українського пострадянського співтовариства філософів до теоретичної реконструкції, характеру оцінок об’єктивних та суб’єктивних чинників розвитку, або навпаки, стагнації, розуміння атрибутивних ознак, основних
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функцій, ступеню ідеологічної залежності та взаємозв’язку зі світоглядом тієї багатовимірної системи філософського знання та пізнання, що існувала в Радянському Союзі та в Україні протягом другої половини
ХХ століття.
У матеріалі статі головна увага приділена розгляду двох парадигмальних та альтернативних пострадянських наративів, взаємовиключних інтерпретації специфіки генези філософської думки в СРСР і УРСР,
що пов’язана зі «світоглядно-антропологічним поворотом», «світоглядною переорієнтацією» філософських досліджень українських науковців («людиноцентрована Київська філософська школа») в межах метанарації марксизму-ленінізму періоду 1960-х – 1980-х років.
Особливу актуальність матеріал статті має для теоретично виваженого, сцієнтистського й евристичного осмислення складної історії філософських і політичних наук в СРСР і Україні від доби «хрущовської
відлиги» до почату 1990-х, наукового розуміння епістемологічних, світоглядних і ідеологічних приписів
та імперативів радянського марксизму як філософського вчення й політичної доктрини.
Keywords: philosophical thought in the USSR, Marxism-Leninism, Soviet philosophy, philosophy in the
USSR, worldview and anthropological turn in philosophy, worldview philosophy, Kyiv worldview philosophical
school
Ключові слова: філософська думка в УРСР, марксизм-ленінізм, радянська філософія, філософія в
СРСР, світоглядно-антропологічний поворот в філософії, світоглядна філософія, Київська світоглядна філософська школа
Вступ. У нинішньому українському співтоваристві філософів, насамперед, серед представників
такої галузі, як «історія філософії», з різною інтенсивністю, але багато років триває дискусія: була
власне філософія в умовах радянської соціальнополітичної системи чи ні. Відповідно, виникають та
актуалізуються питання про те, якою вона була. Чи
можна її вважати самодостатнім феноменом із власним предметним полем, методологією, джерелами
саморозвитку, незалежно від офіційної, державної
комуністичної ідеології та сукупності тих інститутів у Радянському Союзі, що її розробляли, запроваджували, поширювали та контролювали? А з іншого боку, припустимо чи ні розглядати марксистсько-ленінське філософське вчення як «професійну
філософію», як особливу галузь пізнання покликанням якої було не тільки «теоретичне обґрунтування пролетарського світогляду і забезпечення
перемоги марксизму та комунізму (виокремлено
нами. – авт.)» [1, с. 50].
Не менш дискусійними є й питання щодо основних етапів розвитку філософської думки як сцієнтистського, так і світоглядного спрямування в
СРСР, перш за все, протягом другої половини ХХ
століття. Вкрай невизначеними для істориків філософії стали й проблеми, що стосуються з’ясування
того, які існували або які можливо хоча б умовно
виділити у структурі філософського знання та досліджень того періоду окремі школи, напрямки, галузі, парадигми, провідні неординарні та ідейно
впливові постаті тощо.
Крім того, враховуючи політико-ідеологічну
мінливість та теоретико-методологічну поліваріантність пострадянського історико-філософського
українського дискурсу та специфіку сучасних парадигмальних наративів, навіть до цього часу залишилася нерозв’язаною проблема – як узагальнено

іменувати сукупність усіх, причому доволі концептуально, ідеологічно та світоглядно несумісних філософських напрацювань в СРСР періоду другої
половини 1960-х – початку 1990-х. Оскільки одні з
них (абсолютна більшість) однозначно ідейно-теоретично та методологічно належали пануючої парадигмі марксизму-ленінізму як такому філософському вченню та політико-ідеологічній доктрині, на
які спиралася та які всіляко підтримувала партійнодержавна влада в країні Рад, а інші (менш значна
частина чи взагалі унікальні, окремі випадки) являли собою філософські та суспільно-політичні розвідки, ідеї, концептуальні конструкти тощо радянських інтелектуалів, які намагалися в той чи інший
спосіб, у відкритій або в замаскованій формі опонувати компартійній доктрині, поставити під сумнів її
ідеологічні імперативи та світоглядні установки,
ревізувати канонізовану радянським дослідниками
аксіоматику «класиків марксизму», критикувати
догматизм офіційної філософії в Радянському Союзі.
Щодо вище згаданого, то тут необхідно зазначити, що нині чимала частина українських філософів (які можуть бути ідейно-теоретично позиціоновані як нігілісти або радикальні скептики) застосовує типову уніфікуючу та, визнаємо, значною
мірою ідеологічно ангажовано маркуючу назву (поняття, концепт) «радянська філософія». Причому
деякі з них уживають таке позначення виключно в
лапках, тим самим підкреслюючи, що за радянських часів те, що однозначно вважалося філософією,
нею маже не було (зокрема: Г. Аляєв, В. Гусєв,
А. Лой, С. Пролеєв).
Значно меншу частину представників пострадянського українського філософського співтовариства можна зарахувати до загальної (хоч і ніяк не
консолідованої) групи реалістів1. Всі вони, незважаючи на теоретико-методологічні, світоглядні,

За оцінками українського історика філософії М. А. Мінакова таку умовну спільноту утворюють сучасні представники філософської галузі різних генерацій, професій-

ного досвіду, з різних структурних складників відтворення та розвитку філософського знання, насамперед, із
системи провідних українських вишів (КНУ імені Тараса
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ідеологічні розбіжності та суперечки доволі умовно, посутньо формально згуртовані на основі однієї спільної ідеї або переконання, що філософська
наука/думка в СРСР все ж таки була. А при розгляді
та інтерпретації цього складного та історично мінливого феномену багато хто з них використовує, на
нашу думку, більш коректну, адекватну та інструментально ефективну для історико-філософських
досліджень назву – «філософія в СРСР».
До речі, протягом двох останніх десятиліть в
Україні дискусія навколо інтерпретації природи та
статусу радянської філософії (філософії в СРСР) часто-густо проходила у формі відкритих або закамуфльованих суперечок, зіткнення оціночних позицій
членів професійного співтовариства з питання того,
що таке «радянська марксистська світоглядна філософія» і яке її науково-філософське, духовно-культурне, суспільне тощо значення. Причому під такою узагальненою назвою, як «світоглядна філософія», головним чином і розумілася більша частина
тих новаційних (неортодоксальних, а іноді ревізіоністських) філософських розвідок, які здійснили
провідні українські філософи в другій половині ХХ
століття, насамперед, засновники та адепти так званої «Київської філософської школи».
1. Парадигмальні концепти та приписи пострадянських історико-філософських досліджень генезису філософської думки в Україні
періоду 1960-х – початку 1990-х рр.
Отже, оцінюючи переваги та недоліки наявного в сучасній вітчизняній науковій літературі категоріального апарату для дослідження радянської
філософської спадщини, можна визнати, що такий
концепт як «філософія в СРСР» (та, відповідно,
аналітичний підхід, вихідну дослідницьку установку чи ідейну позицію) можна вважати більш точним та евристичним. Якраз він і дозволяє розглядати весь комплекс філософських напрацювань декількох післявоєнних десятирічь (особливо від
початку 1960-х років) у Радянському Союзі (філософського та суспільно-політичного знання, методології, напрямків досліджень, предметного поля,
тематики тощо) не як щось монолітне, цілісне, концептуально та ідеологічно єдине, до того ж, позбавлене розвитку, а передбачає й дає можливість розмежувати – як мінімум – три складники. Перший –
це той стандартизований комплекс філософських
ідей та інтерпретацій (так званих догматів марксизму-ленінізму), який підтримувала чинна влада, визнавала своїм науковим, світоглядним та ідеологічним знаряддям, поширювала через систему освіти
й пропаганди. Другий – той, що умовно утворювався із праць та ідей (навіть класиків марксизму
К. Маркса, Ф. Енгельса, Г. В. Плеханова, В. І. Леніна), що в той чи інший період радянської історії
суперечили або змістовно не відповідали канонам
Шевченка, Києво-Могилянська академія тощо) та академічних інституцій (головним чином, Інститут філософії
АН України). Спираючись на дослідження публікацій,
авторами або прихильниками зазначеної науково-теоретичної позиції, з притаманними їй особливими аналітич-
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«єдино правильного марксистсько-ленінського
вчення» та «ідеологічній доктрини партії комуністів», яка виконувала роль офіційної державної ідеології. Такі філософські ідеї намагалися не помічати, не згадувати, не коментувати ні ідеологи-теоретики від правлячої партії, ні інституціоналізована
філософська спільнота. І третій – позасистемні філософські й соціально-політичні розвідки, текстуально оприлюднені (частково шляхом «самвидаву»)
роздуми нечисленних опонентів та критиків парадигмального, стандартизованого в СРСР (на той чи
інший час) марксизму-ленінізму, його доктринальних постулатів, що мали філософсько-науковий,
світоглядний і політико-ідеологічний характер.
Причому, тут необхідно розуміти, що визнаючи безсумнівну тотальну залежність офіційної філософії в СРСР, радянського марксизму від компартійної, одержавленої ідеології (з її жорсткою системою суспільно-політичних та світоглядних
цінностей, ідеалів, настанов) та стратегій владних
інституцій, треба визнати й те, що вони самі були її
заручниками. По-перше, змістовно. Особливо від
тих базових постулатів марксизму, що були сформульовані у працях К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна (а декілька десятиліть – І. В. Сталіна). Подруге, марксистсько-ленінська філософія забезпечувала ідеології РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) –
КПРС та їх державній владі легітимацію, апологію,
сприйняття і підтримку від різних за ідентичністю,
ментальністю та соціальним положенням громадян
всередині країни. По-третє, вона (як суспільно-політична теорія, ідеологема та сукупність світоглядних установок) активно допомагала (нерідко ефективно) ідейно впливати на фундаментальні й радикальні перетворення у світі (геополітичні,
державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, духовно-культурні тощо).
Отже, концептуально оцінюючи ефективність
та евристичність сучасного історико-філософського аналітичного інструментарію необхідно визнати, що значною перевагою застосування концепту «філософія в СРСР» – замість уніфікуючого,
такого, що неминуче призводить до теоретичних
спрощень, навіть примітивізму та упередженості
поняття «радянська філософія» – є те, що він як дослідницька платформа та загальна настанова (система координат теоретичного моделювання) та підхід до систематизації дозволяє виокремлювати та
конкретно-історично розглядати сутність та етапи
генезису філософії в Радянському Союзі. Більше
того, лише на теоретико-методологічних засадах
такого підходу (відповідно, за допомогою багатомірних сенсів-значень цього поняття) і виникає можливість розмежовувати ортодоксальний радянський марксизм (що мав офіційну назву «марксизм-

ними приписами та загальними оцінками, філософ називає Олексія Валевського, Фьодора Ґірєнка, Віталія
Курєнного, Ніколая Плотнікова, Боріса Юдіна, а також
самого себе [10, c. 212].
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ленінізм»2) та його альтернативи, які утворювалися, по-перше, у ньому самому як свідома або прихована (іноді майже чітко неусвідомлювана самими
авторами) опозиція, ревізія, очищення від схоластики та догматики (наприклад, чергові спроби «ленінізації» марксистської філософії радянського
типу за часів «хрущовської відлиги», а потім «перебудови»); по-друге, розглядати та оцінювати характер і впливи тих ідей та праць, метою яких ставала
боротьба з догматичними теоретичними конструктами та постулатами, застарілими методологічними
настановами філософських розвідок та, особливо,
ідеологічними та світоглядними імперативами філософського офіціозу (включно з його декларативними пропагандистськими штампами). Це і так званий дисидентський рух, і загорнуті в марксистськоленінські обгортки публікації, спрямовані на пробудження етнонаціональної самосвідомості та ідентичності, і, насамперед, «світоглядно-антропологічний поворот» в системі інституціолізованих філософських досліджень, що почали перетворюватися
на впливові духовно-культурні явища в Україні з
середини 1960-х.
Аналізуючи сучасні, доби незалежності інтерпретації процесів розвитку та специфіки атрибутивних ознак філософської думки в Україні (УРСР)
радянської доби другої половини ХХ століття, ключові ідейно-теоретичні та ідеологічні установки
представників двох найбільш впливових та протилежних підходів (пострадянських нігілістів та реалістів) треба також зазначити, що, і цілеспрямоване
(у руслі декомунізації), і спричинене історико-філософською недосвідченістю, заперечення наявності
філософії в СРСР як галузи гуманітарного пізнання,
що не являлася абсолютно покірною служницею
політичної ідеології або тільки теоретичною формою комуністичних світоглядних уявлень, полягає
в тому, що, якщо намагаються довести чи просто
безапеляційно проголошують, що її не було (як це
роблять представники нігілістичного або радикально-скептичного підходів) [див., наприклад: 5,
с. 47-50; 10, с. 8-16], то це неодмінно призводить
лише до одного – до необхідності погодитися з тим,
що філософія (у її класичному розумінні) могла та
може існувати і здатна розвиватися тільки в умовах
західної суспільно-політичної та духовно-культурної моделі світобудови, лише в політико-правових
реаліях демократичної (в ідеалі – максимально ліберальної) політичної системи/режиму. Причому,
одним із ключових елементів в системі аргументації прихильників нігілістичного ставлення до феномену «радянська філософія» («філософія в СРСР»)
нині все частіше стає те, що будь-які реформаторські процеси в ній (зокрема, оновлення тематики,
проблематики чи методології досліджень, появу
нових течій, напрямів, підходів, наукових шкіл,
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концептів, зміну ідейно-теоретичних та ідеологічних акцентів, трансформацію сенсів-значень понять тощо) розцінюють не інакше як наслідок виконання представниками інституціоналізованого в
Країні Рад філософського співтовариства замовлення-наказу її диктаторської, тоталітарної, ідеократичної влади. Або ж (як мінімум) як безпосередній «результат квазіфаустівських загравань»
радянських філософів-марксистів «із тоталітарною ідеологією (виокремлено нами. – авт.)» компартії [9, с. 130], що була офіційною державною
ідеологією в Радянському Союзі.
А загалом (якщо вкрай лаконічно та схематично, враховуючи обмежений обсяг висвітлення
проблеми в статейному форматі), серед найбільш
популярних, нібито «безсумнівних фактів», як набору «незаперечних аргументів» для категоричних
висновків про те, що філософії в Радянському Союзі – як незалежної від компартійної влади та її ідеологічної доктрини самодостатньої галузі знання,
пізнання, типу вільного критичного рефлективного
мислення із власною мовою тощо, які б відповідали
класичним стандартам і функціям філософських теорій, так само як світовому рівню метафізичності та
новаційності вчень (шкіл, течій, напрямів, концепцій і т. п.) – не існувало та й взагалі не могло бути,
в українському пострадянському філософському
співтоваристві можна визнати наступні.
Перший із них – це однотипні висловлювання
численних дослідників про те, що марксизм-ленінізм (радянська філософія) був усього лише набором абстрактних, формально – за їх стратегічними
цілями та змістом – філософських постулатів, головним призначенням яких було не забезпечення вільного від ідеологічного впливу, ідеократичного
підпорядкування «раціонально-критичного мислення», «пошуку істини», «метафізичних розмислів
чи промислювання» і т. п., а покірне служіння політичним та ідеологічним цілям компартійної влади й
загалом радянській суспільно-політичній системі.
Тобто «радянська філософія» (особливо діамат та
істмат) здебільшого займалася не вирішенням актуальних філософських проблем, а виконанням системотвірної функції – базової складової частини, теоретичного підґрунтя, своєрідної науково-філософської обгортки чи форми прояву марксистськоленінської ідеології. Тож радянська філософія та
марксистсько-ленінська ідеологія – це одне й те
саме. Оскільки перша є ідейно-теоретичною квінтесенцією другої. Навіть більше, за допомогою засобів і принципів наукового теоретизування, завдяки
авторитету наукового знання в суспільстві філософія в СРСР сприяла легітимізації ідеології КПРС,
забезпечувала апологію як власне комуністичної
доктрини, так і практики її втілення в реальність.

Суть подібної лексичної й понятійної конструкції
найбільш точно було сформульовано в 1983 році у статті
Генсека ЦК КПРС Ю. В. Андропова: «Вчення Карла
Маркса і деякі питання соціалістичного будівництва в
СРСР». У цьому програмному компартійному документі
(який завжди готував великий колектив провідних
теоретиків суспільствознавців та ідеологічних ієрархів у

Радянському Союзі) було чітко сформульовано:
«Ленінізм – це марксизм епохи імперіалізму та
пролетарських революцій, краху колоніальної системи,
епохи переходу людства від капіталізму до соціалізму.
Поза і окрім ленінізму марксизм у наш час просто
неможливий (викормлено нами. – авт.)» [2, с. 7].
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Другий, нині доволі впливовий у філософії й
політології антисцієнтистський підхід, який застосовується для доказу нефілософської природи філософії в СРСР, базується на протиставленні науки і
філософії. За своєю природою аргументація його
прихильників – це не більше як переконання в тому,
що: перед наукою й філософськими розвідками стоять зовсім різні, майже несумісні завдання й цілі;
вони використовують свій специфічний категоріальний апарат; не можуть застосовувати однакові
методи пізнання й теоретичного моделювання реальності; для них потрібні й особливі критерії верифікації пізнаваного; у системах наукового й філософського знання та пізнання альтернативне значення мають цінності та норми (моральні,
естетичні, правові, суспільно-політичні тощо). А
визначальний аргумент такого підходу доволі простий. Якщо радянські філософи неодмінно заявляли
про те, що «філософія марксизму-ленінізму» є суто
науковою, «ґрунтується на досягненнях усіх природничих, суспільствознавчих і гуманітарних наук»;
до того ж і вона сама – «наука про найбільш загальні закони руху та розвитку природи, суспільства
й мислення» [див., наприклад: 14, с. 159] (а загальновизнано, що відкриття законів та закономірностей є призначенням, суттю винятково науки, її атрибутивною ознакою, яка відмежовує наукове пізнання від решти його форм, включно з
філософією), то і претензії будь-якої філософської
концепції бути суто науковою автоматично позбавляють її права іменуватися філософією, претендувати на роль чи статус філософського вчення. А
кредо такого варіанту нігілізму стосовно радянської філософії чітко висловив, наприклад, такий українській історик філософської думки, як В. І. Гусєв, заявивши, що «філософія, яка стає наукою,
перестає бути філософією (виокремлено нами. –
авт.)» [7, с. 19].
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І нарешті, доказова база менш поширеного, але
радикального-критичного підходу для тих концептуальних реконструкцій радянської філософії, які
завершуються однозначним висновком про те, що
вона є прикладом «псевдофілосфії», «нефілософії»,
навіть «антифілософії» (і насправді для цього є певні раціональні підстави, зокрема, констатація ще в
сталінському нарисі «Про діалектичний та історичний матеріалізм» (1938 р.) того, що «діалектичний
матеріалізм» є «світоглядом марксистсько-ленінської партії») [12, c. 253], ґрунтується на принциповому протиставленні філософії і світогляду. Тобто
деякі представники філософського загалу виходить
із чіткої настанови: оскільки філософія і світогляд
представляють собою зовсім різні за своєю природою й функціями суспільні й духовно-культурні феномени, то й радянська філософія, «запропонувавши себе суспільству» (хай і за рахунок дистанціювання від марксистсько-ленінської, партійної
ідеології протягом 1960–1980-х) як світогляд (та
ще й насичений профетичними й пафосними ілюзорними цінностями й ідеалами комуністичного майбутнього), узагалі перестала виконувати роль філософії. Вона майже самоліквідувалася як філософія [див, зокрема: 9, с. 103-130; 8, с. 25-28]3.

Зазначимо, що нерідко додатковим аргументом, фактологічною основою (але вже для обвинувачень радянської
філософії й філософів у догматизмі, консервативній ортодоксальності, ідеологічному прислужництві, схоластиці, побоюванні ідейних чи концептуальних новацій, і
взагалі, з різних причин у недієздатності до творчого розвитку навіть власне марксистських ідей) для більшості
пострадянських українських дослідників є, по-перше,
«канонізація» в Радянському Союзі філософської й політико-ідеологічної спадщини основоположників марксизму, а по-друге, запроваджена партійно-владними інституціями практика обов’язкових посилань на праці класиків марксизму-ленінізму, офіційні партійні документи
(програми КПРС, матеріали її з’їздів, рішення її Політбюро, опубліковані доповіді та виступи партійно-державного керівництва Союзу та республік). Наочно й переконливо сказане виявлялося насамперед у тому, що будьяка монографія, підручних, стаття тощо науковців-гуманітаріїв чи суспільствознавців неодмінно максимально
насичувалася цитатами з наведених вище джерел, і це
слугувало (усупереч законам логіки, світовим науковим і
філософським традиціям) головним доказом істинності
результатів філософського дослідження, підтвердженням
правильності й відповідності марксизму концептуальних
узагальнень його автора.

Наприклад, окреслена вище аргументація безпосередньо
застосовується для критики й доказу догматичності, ортодоксальності та заідеологізованості радянської філософії таким українськими дослідниками її історії як І. Гусєв
або Г. Аляєв. Перший з них стверджує, що коли «ідеться
про «радянську філософію», то тут треба говорити не
просто про «ідеологічну заангажованість», а про примусову підпорядкованість певним політичним цілям та умовам», тоді як «радянська філософія» «насправді мала всі
ознаки середньовічної схоластики: це і залежність від релігії (партійної ідеології), і коментаторський характер філософствування, і схиляння перед авторитетами, коли
найголовнішим аргументом у дискурсу вважалося посилання на класиків марксизму-ленінізму» [7, с. 17]. Другий же заявляє, що «добре відома ознака будь-якого догматизму – використання методу цитування авторитетів
як арґументу у доведенні власної позиції», а «ми можемо
сьогодні лише визнати, що цей метод, на жаль, дійсно
став у подальшому досить характерним для радянської
філософії». Та і взагалі, «слід визнати, що «цитатництво»
стало» «хворобою радянської філософії. Принаймні,
якщо говорити про її «середній» рівень, апеляція до цитат
класиків та партійних рішень перетворилась згодом на
переважаючий і навіть «убивчий» (для тих, хто з тієї чи
іншої причини його не використовував) арґумент» [1,
с. 48-49].
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2. Світоглядно-антропологічний поворот в
радянському марксизмі другої половини ХХ століття: теоретико-методологічні засади та політико-ідеологічні імперативи радикально-критичної інтерпретації А. Лоя
Власне, процитована вище Лоєва імперативна
ідея – про нібито протилежність, майже альтернативність природи, функцій, суспільно-політичного
та духовно-культурного призначення філософії та
світогляду – і є визначальним імперативом одного
з тих варіантів радикального нігілізму по відно-
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шенню до радянської філософії в середовищі українських філософів за професією, що нині стає все
більш популярним та інтелектуально вишуканим.
Тоді як саме питання про співвідношення філософії
та світогляду, особливо в контексті уявлень дослідників щодо суті, значення і наслідків тієї світоглядної переорієнтації філософських розвідок, яка почалася в УРСР з середини 1960-х у межах марксистсько-ленінської
метанарації
(пізніше
поіменованої «світоглядно-антропологічним поворотом у марксизмі») перетворюється на стрижневе,
визначальне як для розуміння та тлумачення логіки
генези філософської думки в Україні другої половини ХХ століття, так і критерієм оцінки (нейтрально-сцієнтистським або, навпаки, суто ідеологізованим) представниками вітчизняного філософського співтовариства доби української незалежності
наявності або відсутності «філософічності філософії в СРСР».
Для осмислення сказаного вище як рамкові та
найбільш показові можна визнати протилежні концептуальні підходи та теоретичні реконструкції, запропоновані двома впливовими українськими істориками філософії, «які пережили особистий досвід
радянського філософування» – А. І. Лоя та В. Г. Табачковського. Якраз їхні інтерпретації історії філософської думки радянського періоду 1960-х – 1980х презентують основні та альтернативні точки зору,
представляють дві несумісні парадигми (нігілізму
та реалізму) в українському філософському співтоваристві, які по-різному пропонують розв’язання
низки взаємопов’язаних питань та проблем: існувала чи не існувала філософія в умовах радянської
суспільно-політичної системи; якою вона була; розвивалася вона як система раціонально-критичного
філософського знання чи (як заручниця догматичного марксизму) перебувала у стані безперервної
стагнації; сформували українські філософи радянської доби якусь ідейну та теоретико-методологічну «ресурсну базу» для відтворення та розвитку
галузі філософського пізнання в Україні початку
ХХІ століття чи, навпаки, уся ця філософська спадщина радянських часів (як публічно заявляє нині
чимало українських філософів) є причиною того,
що донині філософська думка в Україні «перебуває
у стані інтелектуально-творчого паралічу».
Отже, А. Лоя можна віднести до типових представників нігілістичного ставлення до феномену
«радянська філософія». Втім, його нігілізм вельми
аргументований, історико-філософськи витончений, корельований із розумінням впливу суспільнополітичних чинників на специфіку розвитку марксизму в умовах Західного та Східного (радянського
типу) суспільств. Крім того, аналіз, ремарки та оцінки цього історика філософії зовсім не нагадують
гротескні, жорсткі, радикально-критичні пролеєвські, що посутньо обмежуються безапеляційними
заявами, що радянська філософія – це «не-філософія», вона є «універсальним антимисленням» або
«квазімисленням», тоді як «за своїм вихідним змістом» становила собою лише «репресію у сфері
розуму». Що головне «теоретичне і світоглядне
завдання» такої не-філософії «полягало в тому,
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щоб не допустити мислення», «незаангажованого промислювання філософсько-світоглядних
тем і сюжетів», «перешкоджати спонтанним зародженням і проявам незаангажованого марксистською ідеєю мислення (виокремлено нами. –
авт.)». Та і взагалі, згідно з оцінками С. В. Пролеєва, радянська філософія (марксизм-ленінізм) як
«антимислення» мало своїм покликанням «руйнування думки», тобто «відкритого, вільного пошуку
істини». З чого нібито закономірно і випливає, що
її «головною функцією» завжди була тільки «охоронно-репресивна». [11, с. 31-32].
Попередньо, для розуміння радикально-критичної, негативістської позиції А. Лоя стосовно «філософічності філософії в СРСР» (радянського марксизму), треба окреслити ті його базові ідейно-теоретичні та методологічні установки, приписи та
імперативи, які фактично управляють його дослідженням, організують спосіб розгляду ним проблематики та значною мірою обумовлюють остаточні
висновки та оцінки проведеного ним аналізу.
На нашу думку, серед великої кількості «робочих ідей» та вихідних аналітичних настанов А. Лоя
шляхом дискурсивного та структурно-функціонального розгляду комплексу проблем стосовно феномену «радянська філософія», безумовно, доволі
схематично треба взяти до уваги, по-перше, комплекс постулатів і гіпостазувань ряду впливових західних мислителів (Т. Адорно, А. Безансона,
Е. Блоха, Л. Вітгенштейна, Ю. Габермаса, Г. Гадамера М. Гайдєґґера, Г. Гегеля, М. Горкгаймера,
В. Дільтея, І. Канта, М. Шелера, Е. Шпрангера,
К. Ясперса та ще деяких інших), що слугують
ідейно-теоретичними, методологічними та ідеологічними засадами лоївської теоретичної моделі реконструкції сутності та генезису марксистської філософської парадигми (у її західному та східноєвропейському проявах чи різновидах), а по-друге,
ряд тих соціологічних, а точніше, соціально- та політико-філософських, а також філософсько-історичних (іноді архаїчних) приписів і наративів, що слугують фундаментом для пояснення та висвітлення
ним характеру та проблем генезису західного та радянського марксизмів у різних типах суспільних
утворень і політичних режимів.
Щодо першого – ідейно-теоретичного складника – то, як уявляється, визначальною дослідницькою настановою підходу Анатолія Лоя до опису, інтерпретації та оцінок особливостей розвитку, а також і роз’яснення причин суспільного та
інтелектуального занепаду галузі філософського
знання та пізнання в УРСР (ширше – в СРСР), є те,
що його аналіз сконцентрований не на типовому,
традиційному історико-філософському осмисленні
цього феномену із середини (насамперед, структурно), і не в плані розгляду стадій генези «марксистської філософської думки» в Україні як самостійного, відносно автономного процесу, а, головним
чином, на абстрактно-узагальненому порівнянні
«еволюції пізнього марксизму на Заході та Сході
(тобто радянського. – В.В.)». Причому переважно
через призму з’ясування «взаємовідносин між філо-
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софією та ідеологією», у контексті чого і тлумачення особливостей «статусу світоглядного елементу свідомості у марксизмі загалом і безпосередньо
у філософії» [9, с. 103].
Розкриваючи проблему співвідношення філософії та ідеології, А. Лой справедливо нагадує, що
основоположники марксизму (насамперед К. Маркс і Ф. Енгельс, починаючи ще з праці «Німецька
ідеологія», 1845-1846 рр.) доводили, що ідеологія –
це ілюзорна, «хибна свідомість», це класичний різновид ідеалістичної теоретично оформленої або
структурованої картини соціально-історичної реальності та її підсистем. Щодо власної теоретичної
моделі всесвітньо-історичного процесу, то вони застосовували не поняття «філософія» чи «філософське вчення», а терміни «теорія», ще частіше –
«наші погляди», «наш світогляд» тощо. Але в історичному підсумку вийшло, доходить висновку український дослідник, що «Марксова критична теорія суспільства, яка принципово заявляла про себе
як антипод ідеології та її заперечення, перетворила
себе на ядро однієї з найдогматичніших і найпотужніших ідеологій, що цементувала ідеократичні тоталітарні суспільства. Ця тенденція з усією очевидністю та повнотою виявилась в умовах панування
репресивних комуністичних режимів, які придушували всякі прояви інакомислення» [9, с. 105]4.
Ще один принциповий системно-понятійний
вимір та вихідний принцип теоретичної моделі
А. Лоя полягає не лише в протиставленні феноменів філософії та ідеології, а й у розмежуванні філософії (як раціонально-критичного способу мислення, вільного від ідеологічного служіння пошуку
істини, «метафізичних розмислів» тощо) та світогляду. Причому сучасний український кантіанець
незадоволений тим, що «стереотип прихильності до
світоглядного жанру філософії на пострадянському
просторі залишається»; «скарги на те, що разом із
марксизмом були втрачені тверді світоглядні засади» «розповсюджені не лише серед номенклатури, яка вважає себе відповідальною за стан гуманітарної науки і виховання, а й серед викладачів філософських дисциплін»; «світоглядний стереотип
витлумачення природи філософського знання» є,
«по суті, домінуючим у навчальних посібниках і
програмах». Та і взагалі, стверджує А. Лой, причиною багатьох проблем розвитку філософської думки в сучасній Україні є те, що «спорідненість філософії та світогляду в пізній радянський період
стала настільки загальноприйнятною, що, коли починали говорити про філософію, то обов’язково
прив’язували її витоки до світогляду, а, у свою
чергу, характеризуючи світогляд, акцент робили на
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філософсько-теоретичних основах світогляду» [9,
с. 119].
Але все ж для Лоєвого дослідження категоріальний аналіз сенсвів-значень концептів та широкого спектру теоретико-методологічних функціональних призначень феноменів «філософія» «ідеологія», «світогляд», принаймні, у його програмній
статті «Філософія та світогляд у пізньому марксизмі», яка ввійшла до колективної праці «Пізній
радянський марксизм та сьогодення (До 70-річчя
Вадима Іванова) // Філософсько-антропологічні
студії’ 2003» не є головним.
Оскільки структурно та змістовно його підхід
до теоретичної реконструкції генези філософії в
СРСР, поява «світоглядного повороту» в радянському марксизмі-ленінізмі ґрунтується на аксіоматиці тієї теоретичної платформи, яку в сучасній термінології можна позиціонувати як соцієтальну.
Вона (для розв’язання проблеми взаємин філософії
та ідеології, відповідно, філософії та світогляду у
структурі двох – західного та незахідного – різновидів філософії марксизму), побудована на декількох фундаментальних соціально- та політико-філософських ідеях, що якраз і дозволяють у теорії припустити протиставлення суб’єктів марксистських
поглядів та ідеалів, обґрунтувати докорінну протилежність специфіки «тих політичних сил та інститутів», «тих резонаторів», які слугували соціальною базою марксистського світорозуміння, «вважали себе легітимованими теорією, практичним
уособленням теорії» марксизму, виявилися історично дієвими акторами «її рецепції, інтерпретації та
застосування» [9, с. 103].
Якщо конкретніше, то лоївська теоретична реконструкція, оригінальна авторська інтерпретація
історії філософії західного та незахідного (насамперед, радянського) марксизму ХХ століття будується на засадничих, системотвірних аксіоматиці
та поняттях двох концепцій.
Перша з них – це постулати соціологічної, соціально-філософської теорії Ф. Тенніса (сформульовані ще в його праці 1887 року «Суспільство та
спільнота»), де родоначальник професійної соціології в Німеччині пояснює природу цих двох основних та двох принципово різних типів організації та
функціонування суспільно-політичних утворень
ХІХ-ХХ століть.
Причому, інтерпретуючи запропоновану німецьким соціологом дихотомію як теоретичну основу
для обґрунтування протилежності філософської
суті та функціонального призначення західного та
незахідного варіантів марксизму, А. Лой робить до-

Від себе додамо, що В.І.Ленін також використовуючи
згадану термінологію засновників марксизму, запровадив, а потім почав активно вживати поняття «наукова ідеологія». Завдяки цьому він протиставив цілісне марксистське філософське, соціально- та політекономічне
вчення всім іншим, немарксистським, які вважав ненауковими та ворожими об’єктивним інтересам всіх тих експлуатованих класів, що боролися за своє політичне та соціально-економічне визволення. Більше того, зазначеною

вище трансформацією сенсів-значень поняття «ідеологія» Ленін ініціював в марксизмі новий, концептуальний
та політично ангажований підхід до тлумачення співвідношення філософії та ідеології. Згодом він став метапарадигмальним, категорично-імперативним для радянської філософії, всіх її основних складових, серед яких найбільш значущими були «історичний та діалектичний
матеріалізм», а також «історія світової та вітчизняної, національної (для народів СРСР) філософської думки».
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волі неординарний історико-філософський висновок. «…Марксизм, – заявляє він, – сприймав себе,
свою теорію, органом «спільноти» (Gemeinschaft),
що сама себе формувала. … Ця спільнота, на відміну від релігійної, існувала не в межах інституту
церкви, вона складалась, по суті, на базі політичнопартійних інститутів робітничого руху, в країнах
східної Європи – на основі радикалізованих громадських рухів, дотичність яких до робітництва носила суто декларативний характер». Проте «спільнота (Gemeinschaft) (під це поняття, при бажанні,
можна прилаштувати й радянське суспільство. –
авт.)», стверджує далі українській філософ, «на відміну від громадянського суспільства (Gesellschaft)
(що характеризує соціальну субстанцію західного,
ліберально-демократичного суспільства та політичної системи. – авт.), не потребує філософії, їй досить обмежитись філософським артефактом – світоглядом» [9, с. 106].
Інша концептуальна складова лоївської концепції генезису марксизму – це міфологема, ідеологема та модель всесвітньо-історичного процесу,
що стала продуктом філософської творчості німецьких романтиків та філософів-класиків (насамперед – Г. Гегеля, у деякій мірі – Ф. Фіхте, Ф. Шеллінга, а також І. Гердера) [см., наприклад: 3, с. 102120; 4, с. 91-180; 6, с. 102-122].
Таким чином, спираючись на зміст концептів,
системотвірних категорій та філософсько-історичні
гіпотези щодо вищезгаданих теоретичних моделей
соціуму, політичної та етнокультурної історії людства, тобто на протиставлення феноменів та концептів «спільнота» та «суспільство», а також ключові
смисли міфологем, ідеологем та базових понять із
філософії історії духовних батьків німецької нації
(«дух народу» та «народ/нація», яку уявляли та тлумачили як феномен, еквівалентний окремому
суб’єкту світової політики, культурно-історичного
процесу, як особливу та самодостатню спільноту,
що є творцем всесвітньої історії та культури), український філософ і визначає атрибутивні, субстанційні риси світогляду. Він пише: «На хвилі пожвавлення ідей романтизму (і неоромантизму) спливло
поняття світогляду (Weltausehauing), яке асоціювалося передусім із «національним світоглядом»,
«світоглядом народу» і лише потім із «духом
епохи». Але світогляд завжди передбачав погляд на
світ і водночас ставлення до світу, у якому завжди
вимальовувалася певна довершеність. З цього боку
світогляд можна вважати парафразом геґелівського поняття гештальту (формоутворення) духу,
себто такого образу, завдяки якому історичний
дух узагальнює та розуміє себе. Отже, йдеться
про необхідний образ самосвідомості та саморозуміння. Але при цьому завдяки подібним формоутворенням дух охоплює себе як єдине ціле,
інтегрує та підтримує себе (виокремлено нами. –
авт.)» [9, 106-107]. Таким чином, підсумовує
А. Лой, якщо світогляд як історичний «типаж духу»
«у його первинному значенні асоціювався з національним образом самосвідомості та саморозуміння» і без нього «не можливі самоідентичність
нації, бажаний стан саморозуміння», то він як тип
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групової самосвідомості та самоідентифікації «за
своїм характером та спрямуванням етноцентричний або соціоцентричний, і вже за аналогією з
ними, – культуроцентричний». А загалом багатовимірна суспільна природа та визначальні функції світогляду, за оцінками українського філософа, полягають у тому, що він як «певний конкретний типаж
духовного стану прагне над усе зберегти себе в головних своїх рисах і параметрах, і цей його консерватизм виходить із потреби репродукувати розуміння того кола цінностей, завдяки якому зберігається етнічний, соціальний чи культурний
субстрат» [9, с. 107-108].
У логіці згаданих вище теоретичних моделей
соціуму, розуміння закономірностей політичної, етнокультурної та духовної історії, головна інструментальна ідея та установка А. Лоя, яка утворює каркас та інтенції його теоретичної платформи для аналізу та оцінок статусу філософії в СРСР, так само,
як для пояснення причин її недієздатності до саморозвитку як метафізичної філософії з властивими
для неї класичними атрибутами та функціями, її рефлексивною, раціонально-критичною природою та
призначенням, сформульована ним вельми концентровано і послідовно. А основний зміст такого підходу чи інтерпретації можна відтворити цитуванням майже одного фрагменту, що цілісно, системно-концентровано розкриває Лоєву точку зору.
«Звичайно, світоглядна орієнтація марксизму, – наполягає А. Лой, – органічно пов’язана з ідеологією
марксизму. Концепція марксизму зазнала жорстких
спрощень і вульгаризацій уже після смерті Маркса,
для чого основоположник сам давав достатньо підстав. Марксизм перетворився на профетичну ідеологію. … Пізніше ленінізм виявився послідовнішим, заявивши про принципову ідеологічність і
партійність свого політичного руху, а тоталітарні
суспільства, що виникли на його основі, виявились
«ідеократичними» (А. Безансон). Тепер уже ніхто
не ставив питання про самозаперечення філософії,
її самоліквідацію: філософію діалектичного й історичного матеріалізму сприймали як складник ідеології марксизму. Але філософія марксизму у випадках, коли ідеологія марксизму виявлялася провальною в очах громадської думки, використовувала
резерв для маневрування. Вона швидше показувала та пропонувала себе як світогляд, акцентуючи на своїй світоглядній компоненті та за рахунок сором’язливого дистанціювання від ідеологічного складника (виокремлено нами. – авт.)» [9,
с. 109].
Для висвітлення неметафізичності, нефілософськості та заідеологізованості радянського марксизму-ленінізму (марксистської філософії, включно з
її світоглядним варіантом), а також для обґрунтування причин його зникнення з арени пострадянської філософської думки та «марганалізції» в межах
сучасного філософського дискурсу, А. Лой показує
атрибутивні ознаки тієї марксистської філософської парадигми, що відтворювалася та розвивалася
на Заході. Задля наочності та наукової коректності
процитуємо лише декілька лаконічних лоївських
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ремарок, констатацій та оцінок західного марксизму як філософії або типу філософування, яких, на
нашу думку, буде вповні достатньо.
Перше – це особливості соціально-політичної
бази, носія марксистських поглядів та переконань.
А. Лой пише: ««Західний марксизм» ще з 20-30-х
років минулого століття не мав нічого спільного з
політичними інституціями, що виступали від імені
робітничого класу та керувалися догматичною марксистською ідеологією». А «у міжвоєнний та повоєнний час» такий марксизм «був розрахований на
сприйняття та розуміння в середовищі інтелігенції
лівої орієнтації. Академічно середовище інтелектуалів, студентство, мистецька еліта завжди критично
ставилися до пануючої ідеології та влади, яких кольорів вони б не були» [9, с. 109, 111].
Друга – вже ідейно-теоретична особливість
«західного марксизму» – полягала, за оцінками
А. Лоя, у тому, шо він «був принципово антиідеологічним», тоді як «ідеологія для нього, як і для молодого Маркса, асоціювалася зі станом самовідчуження, вважаючи, що всяке тоталітарне суспільство
інтегрується на базі ідеології». Внаслідок явної деідеологічності чи контрідеоллогічності, «західний
марксизм» (на відміну від східноєвропейського,
особливо радянського марксизму-ленінізму) постійно був «для критично мислячої громадськості цікавим своєю налаштованістю на критично-філософське мислення». А це, у свою чергу, визначило
те, що такий тип марксистської філософії залишався «складником гуманітарної та філософської традиції, навіть тоді, коли він наприкінці минулого
століття здав активні позиції». Більше того, нині,
завдяки тому, що «західний марксизм втратив світоглядну принадність», він теж зміг зберегти «за
собою нішу у філософській культурі Заходу» [9,
с. 109, 111, 118].
Щодо власне «світоглядного варіанту західного марксизму», то його лейтмотивом чи кредо, за
оцінками А. Лоя, стало те, що він «не претендував
на строгу раціональність і наукоподібність». Його
«критична філософія» «протиставляла себе «фактуальній науці», сприймаючи останню у вигляді активного фрагмента сучасної ідеології». «Наука поряд
із технікою, – наполягає український історик філософії, – фігурують у вигляді ідеологічних явищ
(Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ю. Габермас). Теоретики західного марксизму свідомо піднімають філософію над ідеологією та наукою. Її критичний заряд зосереджений у діалектичній рефлексії». А взагалі «суть світоглядної самонастанови західного
марксизму», за оцінками А. Лоя, – це «бути водночас вище як ідеології, так і науки, апелюючи до
вміння жити майбутнім, щоб не розчинятися у теперішньому стані, зберігати автономний статус мислячої істоти в ньому». Таким чином, «подібна настанова західного марксизму не схильна оперувати
ідеалами», а образ того ідеального комуністичного
майбутнього, у яке треба вірити (порівняно з розробленим в СРСР на початку 1960-х завдяки створенню теоретичної моделі та навчальної дисципліни «Науковий комунізм», а також детально схарактеризованим у програмних документах КПРС), у
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західному марксизмі завжди був «позбавлений конкретики», «у ньому немає окресленості та чіткості».
Причому «для західного марксизму за подібним образом (комунізму. – авт.) стояла цінність, яку ідеалізований образ символічно представляв, а тому
припустимою й безумовною була критична рефлексія у ставленні до реальності» (). У цілому сталося
так, що комуністичний ідеал найбільш справедливого, вільного та гуманного суспільства, «де
все для людини та заради людини», «подібно до
неокантіанського ідеалу», став у західному світоглядному варіанті марксистської філософії всього
лише «регулятивною ідеєю». І взагалі, «майбутнє
ідеально гармонізованої спільноти уособлює та
символізує можливість бути тут і тепер – ось світоглядний лейтмотив філософії західного марксизму (виокремлено нами. – авт.)» [9, с. 117, 110111].
Радянський марксизм А. Лой узагальнено класифікує як «не-філософію», а суб’єктом, якому він
слугував (виконуючи апологетичні, а також владно-тоталітарно чи ідеократично консолідуючі функції), вважає не «громадянське суспільство», а
уявну суспільно-політичну спільноту, якесь умовне
однорідне соціальне, культурне та ментальне ціле,
тобто, за його термінологією, – «не-суспільство».
На переконання А. Лоя, радянському марксизму
були властиві певні атрибутивні ознаки, які ми
спробуємо відтворити в тезовій формі.
«У радянському марксизмі, – констатує українській дослідник, – домінування ідеології не лише
не скасовувалось, але навіть не ставилося під питання». Така «філософія була наскрізно ідеологічна
та примітивна у своїх основах». У межах такого
типу псевдофілософії з самого початку «можливість самостійного критичного мислення убивалась». Таким чином, внаслідок того, що «ленінськосталінські засади» радянської філософської думки
«були, по суті, антифілософськими», то абсолютно
слушно стверджувати, що і вся радянська філософія
є лише тим, що «зображувало себе у вигляді філософії». У той же час «догматична марксистська ідеологія», заявляє філософ, «із самого початку намагалася бути світоглядною». «Намагаючись спонукати своїх прихильників щиро вірити у свої догми,
вселити в їхні очікування впевненість і рішучість, –
стверджує він, – ця ідеологія пропонувала себе як
світогляд. А тому і держава, і суспільство, подібно
до «світоглядної держави» у націонал-соціалістів,
повинні бути світоглядно спрямованими». Таким
чином, за А. Лоєм, стає абсолютно закономірним,
що «апологетична функція світогляду поряд з ідеологією в тоталітарних суспільствах безсумнівна.
Саме в цій жорсткій ідеологічній модуляції світогляд зорієнтований на спільноту, він бачить перспективу в перетворенні загалу на соціально однорідне
суспільство (по суті, в не-суспільство), однорідний
народ, де всі діють як одна сім’я під чутливим «батьківським керівництвом», партію, що володіє державою [9, с. 115-116].
До того ж, твердить український історик філософії, «парадоксальність догматичного марксизму полягала в тому, що він заперечував і відрубав
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те, що його в межах світогляду могло символічно
пов’язувати з глибинними ціннісними параметрами
суспільної самоорганізації (читай: громадянського
суспільства. – авт.)». Тому такий світогляд, «світоглядний ряд», «зацикливши» себе «на економічних
мотиваціях і очікуваннях», на ідеалі запропонованого марксистсько-ленінською партійною доктриною «комуністичного майбутнього», «позбувшись
прив’язки» до реальності, до запитів, інтересів, потреб, прав і свобод різних соціальних груп та прошарків населення країни (СРСР), «легітимував для
себе позаморальну цілераціональність, коли все:
ідеологія, сам світогляд, а головне, люди, – стали
заручниками революційної, політичної доцільності». Головним наслідком цього стало те, що «Світогляд догматичного марксизму став одномірним, «площинним», позбавившись від того глибинного виміру, який зберігав західний
марксизм (виокремлено нами. – авт.)» [9, с. 114].
Концептуально появу «світоглядної позиції»
«в західному та східному варіантах пізнього марксизму» А. Лой, посилаючись на Гайдеґґера, вважає
«наслідком антропологічного повороту», що в них
відбувся. Між тим, «світоглядний поворот у радянській філософії» він пояснює не стільки внутрішньою логікою розвитку філософської думки в СРСР
(як це представлено в історико-філософській теоретичній реконструкції В. Табачковського), а майже
«стовідсотково» як політико-ідеологічний наказ інституціоналізованому філософському співтовариству від радянської партноменклатури, ідеократичної влади.
Доведення, аргументацію такої нестандартної
ідеї український історик філософії здійснює фактично лише за допомогою обрису специфіки тих соціальних та політичних змін у Радянському Союзі
(включно із трансформацією ментальності його
громадян), що почались «із наступом хрущовської
відлиги, коли ідеократична влада відчула, що в суспільному загалі відбулися деякі необоротні зрушення, що з людьми вже неможливо було поводитись як із безголосою масою», а «широкі репресивні заходи відійшли в минуле» [9, с. 115].
За таких нових, майже десталінізованих умов
радянського буття та до певної міри гуманістично-демократичних зрушень у масовій, суспільній
свідомості, яка частково деідеологізувалася, приходить до висновку А. Лой, «потрібно було» брати
до уваги «запити і потреби різних соціальних груп
та верств населення»; політична влада та система
«мусила рахуватись із суспільними настроями, де
поціновувались сам факт людського існування,
людська гідність, почуття справедливості, соціальний статус моральної оцінки і т. д.». А найвпливовішим суспільно-політичним, соціальним та духовно-культурним системним чинником виявився, на
думку філософа, той, що в той період «кількісно та
якісно» «зросла інтелігенція, яка потребувала добротних видань художньої літератури, публіцистики
і, зрештою, меншої заангажованості філософії». Іншими словами, «у суспільстві з’явився неконтрольований владою громадський резонанс, на стан
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якого неможливо було не реагувати». У такій ситуації, стверджує філософ, партійно-державна влада,
партноменклатура була просто змушена піти «на
тактичні поступки». А саме, «задля ідеологічного
впливу на суспільство загалом варто було розвивати гуманітарно-соціальні науки і філософію, щоб
ті в дещо послабленому ідеологічному режимі могли задовольнити запити інтелігенції та завдяки
цьому тримати громадський резонанс у допустимих
межах ідеократичної системи». Підсумком нескладної радянської політико-ідеологічної «шахової
партії» правлячої еліти та її ідеологів якраз і стало,
за А. Лоєм, те, що «змушеній силою обставин повернутися до громадських настроїв» філософії «був
подовжений «поводок» – з дозволу ідеології вона
могла маніфестувати свою світоглядну роль». Таким чином, упевнений український історик філософії, радянська «світоглядна філософія» – як «компромісне явище між владною ідеологією та суспільством, яке абсолютно повно ідеологія вже не могла
тримати під контролем» – «повинна була підвищити свій світоглядний статус за рахунок певного
відсторонення від безпосереднього виконання апологетичних функцій» [9, с. 115-116].
Пояснюючи структурно-функціональні, ідейні
та концептуально-категоріальні трансформації в
межах парадигми марксизму-ленінізму середини
ХХ століття, що, на думку А. Лоя, і породили феномен «радянської світоглядної філософії», він пише:
«Потенційно подібна філософія мимовільно орієнтувалася на відстоювання цінностей, властивих цивілізованому становищу людини в суспільстві. Але,
поскільки таким суспільством могло бути лише
громадянське суспільство, існування якого в цій
якості виключалося, то якесь відверте посилання на
такі цінності унеможливлювалося. Наприклад, про
безумовність свободи говорилося не з точки зору
цінності права, бо тема прав і свобод громадянина
залишалася під ідеологічною забороною, а з огляду
на пов’язаність свободи з абстрактною «діяльною
сутністю людини»» [9, с. 116-117].
А характеризуючи специфіку діалектики взаємозв’язку базових постулатів та концептів світоглядно реформованого радянського марксизму, український історик філософії пропонує таку модель.
Перше. «Апелювання до вічної людської природи з
притаманними їй атрибутивними ознаками, з одного боку, і до ідеалів комуністичного суспільства,
що ніби з сутності людини витікають, – одна з характерних рис світоглядної філософії». Друге.
«Субстанція діяльності й ідеали – це два фундаментальні стовпи світоглядної філософії (виокремлено нами. – авт.)». І нарешті: «До теми діяльності прив’язувалися концепції пізнання та культури. В архітектоніці діяльності вбачалися витоки
явищ, які не вкладались у жорсткі схеми соціальних
детермінацій класичного марксизму, і випадали із
схем маніпуляцій людини. Пізнання та культура на
тлі їх діяльнісної субстанції виявлялися тими сталими, тривкими, спонтанними утвореннями, які не
допускали довільних вторгнень і переворотів». У
той же час, зазначає філософ, «дотичність до реалій
існуючого суспільства могла бути або критичною,
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або апологетичною. Перший варіант виключався,
другий з боку світоглядної філософії передбачав мінімальний контакт із наявною дійсністю і максимальну прив’язку до ідеалізованого варіанта, але вже
у вигляді ідеалу». Саме цим, переконаний А. Лой, і
«пояснюється насиченість філософського світогляду профетичністю, псевдопафосністю, а іноді і
просто сентиментальністю щодо ідеалізованого образу». Проте, наполягає він, «якщо для західного
марксизму за подібним образом стояла цінність,
яку ідеалізований образ символічно представляв, а
тому припустимою й безумовною була критична
рефлексія в ставленні до реальності, то тут цінність,
позбавлена можливості «засвічуватись» і заявлятись, маскується в ідеальному світоглядному образі, що поглинає її і сам стає самоціннісним. З
цього боку такий світоглядний варіант філософії
можна вважати завершеним...» [9, с. 116-117].
Посутньо, на переконання А. Лоя, світоглядна
реформація радянської, марксистсько-ленінської
філософії нічого не дала ні для її власного розвитку,
ні для суспільних перетворень. «Світоглядна філософія», підсумовуючи, констатує він, «позбавила
себе перспективи: вона існувала сама по собі, а реальність, сповнена суперечностей і проблем, сама
по собі. Світоглядна філософія не здатна була, згідно зі своїм визначенням, прилучитися до трансформацій соціальної реальності: вона зникла разом із
нею, залишивши після себе залишки стереотипів».
А загалом, результатом антропологічного повороту
чи реформи марксизму-ленінізму в СРСР та, перш
за все, в Україні стало те, що «Радянський варіант
світоглядної філософії не вкорінився в традицію».
А вона сама, «лопнувши, немов мильна бульбашка», «відійшла в минуле, по суті нічого після себе
не залишивши, її потягнула за собою ідеологія». І,
власне, останній чинник, А. Лой фактично і проголошує тією головною, вирішальною причиною історичного занепаду, майже загибелі світоглядної
філософії як новітньої та, на перший погляд, філософськи проривної тенденції в межах парадигми
радянського марксизму другої половини ХХ століття. Його вирок невтішний та категоричний.
Хоча, з одного боку, зазначає він, «намагаючись
відстояти своє світоглядне кредо щодо пануючої
ідеології, прибічники антропологічної орієнтації
принаймні забезпечували якийсь шанс для мислення, чого було досить, щоб здатність і потреба в
критично-філософській рефлексії не зникали і підтримувались у суспільстві», проте, з іншого боку,
відстоюючи «саме світоглядний статус марксистської філософії» та «переконуючи носіїв владної ідеології в потребі світоглядного формування суспільства», вони «часто мимоволі» пропонували світогляд «у вигляді зразка, відпрацьованого шаблону,
яким варто скористатися». А все це, переконаний
український історик філософії, тобто філософські
натяки, концептуальні інтенції, публічні заяви (монографії, статті, конференції і т.д. і т.п.) «про необхідність формування «світоглядної держави»
(Weltanschaungstaat), «світоглядного суспільства» –
це те ж саме, що «спроба загравання з дияволом,
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саме дияволом тоталітаризму». І тому, не сумнівається А. Лой, «творчий параліч філософів старшого
покоління», його ровесників марксистів-світоглядників, він «не з розряду тимчасових призупинень
філософії», а очевидний «результат тих квазіфаустівських загравань із тоталітарною ідеологією у
вигляді самовпевненого антропологічного світогляду на діяльнісних засадах (виокремлено
нами. – авт.)» [9, с. 117-118, 129-130].
3. Світоглядний напрям в українській філософії періоду 1960-х – 1980х років як спосіб і форма ревізії ортодоксального марксизму-ленінізму в умовах радянського політичного режиму
(теоретична реконструкція В.Г. Табачковського)
На відміну від радикальних нігілістів, які фактично заперечують те, що в СРСР існувала філософія як самостійна, хоча й значною мірою ідеологізована галузь наукового й гуманітарного пізнання,
як форма та спосіб раціонально-критичного мислення чи рефлексії, В. Г. Табачковський, перш за
все, в оригінальній для вітчизняної сучасності праці
«У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу
спадщину українських філософів-шістдесятників»
(2002 р.) запропонував масштабне, деталізоване, з
розглядом ролі та досягнень видатних постатей в
українському інституціоналізованому філософському співтоваристві другої половини минулого століття, історико-філософське дослідження. У ньому
він, по-перше, аргументовано обґрунтував альтернативну нігілістам точку зору щодо факту наявності філософії в реаліях радянської суспільно-політичної системи. А по-друге, спираючись на це як на
безперечний для нього факт, проаналізував та висвітлив структурні особливості, головні тенденції,
антиортодоксальні та евристичні новації, що характеризували розвиток філософії в УРСР починаючи
з кінця так званої «хрущовської відлиги» і до початку ХХІ ст.
Своєрідний лейтмотив, одна з головних ідей,
теоретичної реконструкції видатним істориком філософії В. Г. Табачковським розвитку філософії в
радянській Україні протягом другої половин минулого століття полягає у тому, що ще в перші роки
1960-х в УРСР почалися радикальні та незворотні
зміни характеру та напрямків філософських досліджень. Посутньо, вони стали ревізією попередньої
марксистсько-ленінської ортодоксії та радянської
компартійно-філософської догматики (появу та
першооснову якої багато хто з провідних українських філософів нині пов’язує, як правило, лише зі
сталінським «Коротим курсом історії ВКП(б)» та
канонізацією ряду філософських праць В. І. Леніна), непередбачувано стимулювали та всебічно
ресурсно забезпечили початок проривного етапу та
визначальну чи провідну тенденцію в розвитку філософської думки в радянській Україні, детермінували утворення самобутньої та впливової в СРСР
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філософської (так званої «Київської») «світоглядної школи»5 (з її нестандартною ідейно-теоретичною, логіко-методологічною та гуманістичною
платформою і приписами), а на перетині тисячоліть
виконали для галузі філософського пізнання в незалежній Україні роль системних засад, провідних напрямків, концептуально-змістовних першооснов, а
також сформованого та перспективного предметнотематичного поля, історико-філософських традицій
та імперативів культури наукових розвідок.
Насамперед, акцентуючи увагу на тих ґрунтовних та неординарних новаціях, що відбулися з початком праці П. В. Копніна на чолі Інституту філософії АН УРСР (грудень 1962 р.), він підкреслив,
що, по-перше, його прихід на цю посаду «ознаменовано ліквідацією традиційних відділів діалектичного й історичного матеріалізму та появою підрозділів з логіки й методології науки, конкретно-соціологічних досліджень, створенням групи задля
вивчення філософської спадщини Києво-Могилянської академії». А «зразу по від’їзді П. Копніна до
Москви його наступник на директорському посту
(В. І. Шинкарук. – авт.), – нагадав В. Г. Табачковський, – формує колектив дослідників світоглядноантропологічної проблематики». По-друге, що
стало найбільш суттєвим явищем для радянської
філософії, було те, що, «починаючи з П. Копніна в
Україні виникає нове культурне явище. На противагу офіційній марксистській філософії, фактично
знелюдненій – її пронизував вульгарний онтологізм,
що ним намагалися підперти не менш вульгарний
соціологізм (котрий в уяві і вчинках власть імущих
нерідко межував з волюнтаризмом) – виникає потяг до філософування «людиноцентрованого» й,
водночас, раціонально вишуканого. Гуманістичний
раціоналізм – вистраждане кредо багатьох представників Копнінової школи (С. Кримського, М. Поповича та інших)» [13, с. 40-41].
А загалом, роль П. Копніна, його однодумців
та послідовників у 1960-х у системі інституціоналізованої філософії в УРСР виявилася в тому, що «на
противагу застиглій «катехізисній» структурі
офіційної філософської доктрини він зініціював кілька нетрадиційних напрямків філософування, евристичну продуктивність яких важко переоцінити». «Замість «кондової» дихотомії «діамат – істмат»», зазначив В. Г. Табачковський, він вдався
«до більш динамічної: філософія як наука – в якості
діалектики як логіки, та філософія як форма суспільної свідомості – в якості світогляду». «У перспективі кожна» зі «згаданих смислових стратегій
означала націленість» на перетворення «ритуальної
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формальності» радянського марксизму – «діалектики», а разом із нею й «філософії загалом», «з ідеологічного «наглядача» над спеціальними науками
у засіб найінтенсивнішого осмислення їх новітніх
здобутків»; на зміну предмету діамату, традиційно
орієнтованого на «питання природознавства», на
інший – «культурологізований», у тому числі ціннісно досліджуючий «людину та розмаїття способів її
світосприймання». Усе це також передбачало і вело
до: «переосмислення марксистської діалектики під
кутом зору співвіднесення її класичних та посткласичних різновиявів; переосмислення традиційних
уявлень про діалектичну та формальну логіки під
кутом зору логіки й методології сучасної науки, зокрема, розмаїття сучасних формальних логік; переосмислення усталеного погляду на світогляд як
«систему загальних поглядів» під кутом зору смислозначущості світогляду для людського самовизначення (та відповідне співвіднесення світогляду і філософії)» [13, с. 48, 34, 39-40].
Причому, робить висновок український історик філософії, «окреслений стратегічний обшир передбачав також немислиме для тодішнього філософського офіціозу занурення в історико-філософську та історико-культурну традицію (як світову,
так і національну). Передбачав він і подолання вульгарно-соціологічного схематику ретельним вивченням реального способу соціального життя».
Крім того, і таке теж можна визнати не менш значущим, «це був, фактично, відхід від примітивного
«класово-партійного» погляду на філософію», оскільки її (у межах, з одного боку, сцієнтистської, а з
іншого – комуністично-ідеологізованої, марксистсько-ленінської парадигми) нарешті «почали розглядати як «живу душу культури» (красивий, але забутий послідовниками вираз молодого К. Маркса)»
[13, с. 40].
Враховуючи обмежений обсяг висвітлення
ключових питань нашої проблематики в статейному форматі, а саме в аспекті порівняння позицій
нігілістів та реалістів, розкриття протилежності,
навіть альтернативності їх інтерпретацій та оцінок
феномена «радянська філософія» та «світоглядноантропологічного повороту» в межах парадигми
марксизму ленінізму обмежимося лише лаконічним
відтворенням базових ідей та логіки підходу
В. Г. Табачковського до аналізу історико-філософського процесу в радянській Україні другої половини ХХ ст.
Отже, вихідний посил, концептуальну точку
відліку й спосіб доказу В. Г. Табачковським появи
нового, спрямованого на ревізію ортодоксально-

Характеризуючи сутність та наукове значення цього
неординарного для радянської філософії утворенняспівтовариства, яке почало формуватися на початку 1960х років, перш за все, з «фахівців молодшого покоління»
серед працівників Інституту філософії НАНУ,
Табачковский підкреслює, шо «дослідницька школа – то
не лише певний конгломерат ідей, а передусім –
середовище для їх продукування, оте саме «поле
свобідного руху», що про нього заздалегідь не знає,
навіщо воно, але без якого немає креативної

налаштованості, простір, так переконливо змальованій у
«Як я розумію філософію» Мерабом Мамардашвілі.
Такий етос в Інституті філософії було створено у
шістдесяті роки і його не змогли знищити будь-які
зміни політичної й ідеологічної кон’юнктури, хоча
після того, як хрущовську «відлигу» заступили
«заморозки», мірою утвердження неототалітаризму,
зберігати той етос ставало все складніше. Але його не
втратили (виокремлено нами. – авт.)» [13, с. 19].
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офіційного радянського марксизму типу філософської думки, а також прогресуючого новаційного
розвитку філософії в Україні періоду 1960-х – 1990х можна сформулювати лаконічно так.
Якщо в Радянському Союзі – відповідно, в
УРСР – не було філософії як такої, то звідки з’явилася та чим же була «людиноцентрована» «Київська філософська школа», з двома її головними,
ідейно й особистісно взаємопов’язаними, конкуруючими між собою, але взаємодоповнюючими один
одного неканонічними (як для типового радянського марксизму другої половини ХХ століття) напрямами філософських розвідок, що отримали хоча
й умовну, але нині загальновизнану класифікацію
«червоний позитивізм» та «червоний екзистенціалізм». Вони «мали спільного офіційного антипода»
в особі ортодоксального, догматичного, схематизовано-примітивизованого марксизму-ленінізму, пішли шляхом відтворення ідей «автентичного марксизму», стали у своєму оновленому «розумінні предмету філософії» «реакцією на вульгарний
онтологізм мало не домарксівського штибу та лінійний соціологізм «катехізисних» діамату та істмату», «започаткували дві провідні ревізіоністські тенденції» [13, с. 20-21, 50].
Перший напрям ревізіонізму, так званий «червоний позитивізм», орієнтований більшою мірою
на розв’язання епістемологічних ніж світоглядних
проблем, ініційований директором Інституту філософії АН УРСР П. В. Копніним та активно підтриманий його соратниками й послідовниками
(М. Л. Злотіна, В. О. Босенко, М. О. Булатов,
П. Ф. Йлон, М. В. Попович, С. Б. Кримський,
О. І. Яценко та ін.), хоча за своїми дослідницькими
теоретико-методологічними настановами та цілями
й «тяжів» до «гносеологізму» як до «найрадикальнішого засобу подолати ті пролеткультові спрощення, що на десятки років заполонили сталінську
версію ленінського витлумачення філософського
змісту марксизму», проте все ж «такою ж мірою
схилявся» і «до філософської гуманістики», «вправно пов’язував епістемологічні та аксіологічні сюжети, не відривав пізнання від свідомості, а
останню розглядав у контексті сукупного досвіду
духовного розвитку людини, культури» [13, с. 20,
46-48].
Такий дослідницький діапазон та аналітичний
погляд нового, антиортодоксального підходу українських філософів до діалектики (оскільки сам «пошук «автентичної» діалектики ставав значною мірою засобом протистояння» радянському «догматизмові» у філософії), охоплював широку
проблематику: «від відображення до творчості, від
логіки до інтуїції, від істини до краси, від знання до
віри». Завдяки йому навіть така сцієнтистська галузь, як філософія науки (що в дискурсі метанараціі
марксизму-ленінізму сконцентрувалася навколо
проблематики співвідношення діалектики, логіки й
теорії пізнання) з початку 60-х років минулого століття розроблялася в радянській Україні вже як
«людиноцентрована». Тобто як така, що «перенесла акцент з невблаганних об’єктивних законів розвитку всього і вся» (як це було атрибутивним для
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канонізованого та схематизованого діалектичного
матеріалізму) «на пізнавальні й ціннісні можливості суб’єкта світовідношення і далі – на світоглядні
регулятиви людської життєдіяльності», повертаючись «від них знову до пізнання». Таким чином, вихідна, ще копнінська діалектична, фактично двомірна реформаторська спрямованість філософських
розвідок, яка поєднувала «сайєнтистику та гуманістику», хоча невдовзі й виявилася в доволі умовному розмежуванні таких підходів чи напрямів, як
«червоний позитивізм» та «червоний екзистенціалізм» («світоглядно-онтологічного» або «світоглядно-епістемологічнного» спрямування), проте безсумнівно обумовила те, що в українській радянській філософії протягом другої половини
ХХ століття «не було того протистояння сайєнтизму та гуманістики, яке спостерігалося на Заході».
Оскільки, «маючи спільного супротивника в особі
«кондового марксизму-ленінізму», і перший і другий напрямки «частіш об’єднували свої зусилля в
намаганні гуманізувати філософію» [13, с. 20-21,
48, 50].
Поряд із «червоним позитивізмом» в українській філософській думці другої половини
ХХ століття фундатори та впливові представники
так
званого
«червоного
екзистенціалізму»
(В. І. Шинкарук, І. В. Бичко, В. П. Іванов,
С. Б. Кримський, В. Г. Табачковський, М. Ф. Тарасенко, Н. В. Хамітов та ін.), переосмислюючи ідеї з
опублікованих на той час праць молодого Маркса
(за умов, що «молодомарксизм одразу ж став візитівкою західноєвропейського і східноєвропейського «ревізіонізму»», а також західних «філософсько-гуманістичних теорій» другої половини ХІХ –
середини ХХ ст., почали активно розробляти «людиноцентровану філософію» екзистенціалістського
та персоналістського спрямування. Їхні дослідження, пише В. Г. Табачковський, були розпочаті
так званою «програмою світоглядно-антропологічної переорієнтації філософії», «розробленою Володимиром Шинкаруком у 1967-1968 роках». Ця
програма, вважає він, «започатковувала багаторічне вивчення українськими філософами суті світогляду як способу людського самовизначення в
структурі буття, етапів історичної генези світоглядної свідомості, її категорійної структури,
співвідношення останньої з іншими формами
категоризації». Внаслідок цього «світоглядовиками-шинкарукістами», нагадав історик філософії,
«задавався новий ракурс осмислення категорійних форм світосприймання – не тільки як засобів відображення, пізнання, а як форм самосвідомості й цілепокладання, що виникають і розвиваються в плині розмаїтого освоєння світу
людиною, є етапами виокремлення людини з природи». Причому, підкреслює він: «Здійснювана
попервах у межах марксистської філософської
автентичності така переорієнтація водночас
дуже розширювала ті межі. … Адже йшлося не
про що інше, як зміну усталеного в тогочаснім офіційнім ужиткові принципу філософування… (виокремлено нами. – авт.)» [13, c. 24, 50, 74]. Насамперед, такий філософський підхід, спосіб оновлення
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філософії, що перетворився на кредо Київської світоглядно-антропологічної школи та реалізувався у
неординарних концептуальних напрацюваннях її
представників, виявилися однією із форм та головних напрямів ревізії радянської філософської ортодоксії. Особливо в плані вузькопартійної марксистсько-ленінської інтерпретації світогляду, насамперед, в контексті відкидання чи заперечення
постулату Короткого курсу ВКП(б), де прямо проголошувалося, що «світоглядом марксистсько-ленінської партії» є «діалектичний матеріалізм» [12,
с. 253].
Окрім того, розкриваючи сутність «антропологічного повороту у вітчизняній філософії шістдесятих років» або «антропологізованість «діамату шинкаруківського розливу (с. 34)»» та більш детально
характеризуючи визначальні ідеї, що об’єднували
філософські розвідки представників «червоного екзистенціалізму» в радянській Україні, В. Г. Табачковський підкреслив, що завдяки їм відбулося «зміщення акцентів з відображувальних функцій свідомості на її творчі функції в людськім ставленні до
світу». Здійснився «перехід філософування з площини свідомості – до самосвідомості» [13, c. 34].
Загалом, послідовне аналітичне розгортання
таких філософських ідей, гносеологічних (епістемологічних) та ціннісно-нормативних настанов українських «світоглядників» призвело до створення
такої нової діалектичної та загальногуманістичної
теоретичної моделі (що згодом перетворилася на
парадигмальну в українській філософській думці
1970-х–1980-х рр.), у якій «особливості самоусвідомлення людини пов’язуються з її практичною життєдіяльністю. Обґрунтовується теза про те, що
наріжною, основоположною ідеєю марксистської філософії є ідея практики як основи перетворення природи в об’єктивний, предметний світ
людини, а людини – у суспільно-історичного
суб’єкта», у «родову (а не соціально-класову. –
авт.) істоту». Саме в такий спосіб, доводить історик філософії, «розпочинається філософське
осмислення феномену практики як універсальної форми відношення й взаємозв’язку людини
зі світом, як фундаментального опосередкування, що з ним пов’язана людська здатність до
світоглядних узагальнень. Практика постає як
універсальний спосіб людського самоствердження, що виходить за межі утилітарності, позаяк є часткою діяльності, зміст якої невід’ємний від царини культури, а відтак – незвідний до
суто технологічного освоєння природної дійсності». У підсумку, робить висновок В. Г. Табачковський, «далебі не випадкова, окреслена універсалізація принципу практики давала ортодоксам
(в СРСР. – авт.) чимало приводів докоряти київським антропологам за ототожнення практики
та діяльності (а то вже був “ідеалізм”) (виокремлено нами. – авт.)» [13, c. 75].
У цілому, незважаючи на різноманітні погляди
на завдання і призначення оновленої філософії
(зрозуміло, що за тих часів – у межах радянської метанараціі марксизму-ленінізму), ідейну конкурен-
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цію і теоретико-методологічні розбіжності прихильників двох вищезгаданих провідних підходів, їхні
спільні «реформаторські інтенції» були «пов’язані
з намаганням протиставити катехізисно-спрощеному, лінійному світорозумінню діалектичний спосіб мислення, поєднавши його як з сучасною гносеологією, зокрема, формально-логічними теоріями,
так і з вивченням проблем людини». А головне, у
такий спосіб українські філософи нового, післявоєнного покоління не лише здійснювали переосмислення традиційного для радянського марксизму розуміння предмета філософії, її головної проблематики, методології, її суспільних та наукових цілей,
завдань і функцій, але й доводили першочергову
роль усієї світової філософської спадщини (а не
лише тверджень класиків марксизму) як критерію
істинності. По-друге, вони забезпечили «перенаціленість філософії на осмислення того образу світу,
що його висувала сучасна природнича наука (включаючи й інтерпретації пізнавальної діяльності, котрі побутували в зарубіжній філософії, зокрема, неокантіанстві та неопозитивізмі)». І нарешті, радикально, контркласово (фактично контрпартійно, бо –
антиортодоксально-діаматовськи) гуманістичносвітоглядно оновлюючи коло основних філософських питань, тобто тематику, суб’єктну точку відліку, змістовно-ціннісні стандарти та типові концептуалізації, що були до того «абсолютними володарями» в системі знання, у дискурсі офіційної
марксистсько-ленінської філософії, вони запровадили та забезпечили таку ревізію спрямувань філософських пошуків (дослідницьких підходів та напрямків, рефлективних розмислів, інтерпретацій,
концептуалізацій, ціннісних основ теоретичних
узагальнень тощо), яке «не могло не привести в перспективі до усвідомлення необхідності врахувати
той досвід філософської гуманістики, що його несли в собі такі течії, як феноменологія, «філософія
життя», екзистенціалізм, персоналізм тощо» [13,
с. 21].
Висновки.
Протягом останніх двох десятиліть проблема
вивчення філософської та суспільно-політичної думки в CРСР і УРСР, цілісного й неупередженого розуміння її специфіки, суспільного призначення, взаємозв’язків зі світоглядом і офіційною ідеологічною доктриною КПРС стає все актуальнішою. Це
зумовлено як завданнями ідейного забезпечення
стратегії декомунізації в країні, так і традиційними
історико-філософськими інтересами адекватного,
неангажованого ідеологемами чи міфологемами
осмислення вітчизняної духовно-культурної й наукової гуманітарної спадщини. У свою чергу, її деідеологізований аналіз дає змогу не тільки з’ясувати
інтелектуальні досягнення, значимі новації й основні недоліки результатів діяльності українського
філософського співтовариства періоду 1960–1980х, а й зрозуміти сукупність тих причин, що перешкоджали розвитку філософії в СРСР і УРСР, а нині,
вже за часів незалежності (як «спадкові хвороби»),
й далі негативно впливають на характер і рівень су-
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часних філософських розвідок, на ефективність функціонування інституціалізованої системи відтворення філософського знання в Україні, перешкоджають, з одного боку, коренізації української філософії на вітчизняному культурному ґрунті, а з
іншого, прискореній модернізації предметного
поля, тематики, методології, культури філософських досліджень тощо за світовими стандартами.
Узагальнюючи результати проведеного аналізу сучасних парадигмальних інтерпретацій сутності феноменів «радянська філософія», «філософія в
СРСР» та «світоглядний поворот у філософії»,
з’ясовуючи причини паліативності, насамперед поліваріантності, а нерідко й альтернативності розуміння, тлумачення й оцінювання характерних особливостей генезису філософії в УРСР протягом другої половини ХХ століття, можна стверджувати,
що, по-перше, теоретичні реконструкції атрибутивних ознак радянського марксизму й логіки історії
його розвитку в Радянському Союзі, запропоновані
представниками вітчизняного пострадянського наукового співтовариства, безпосередньо залежать
від рівня їх обізнаності з цією тематикою та проблематикою, від загальної філософської й історико-філософської компетентності, а також від пояснювальних можливостей і адекватності обраного методологічного та понятійного інструментарію об’єкта
дослідження – філософської думки радянських часів.
По-друге, все очевиднішим фактом стає те, що
аналіз та інтерпретації «працівниками пострадянського українського філософського цеху» такого
складного й суперечливого явища, як філософські
та суспільно-політичні дослідження в СРСР та
УРСР, зумовлені тими епістемологічними настановами (зокрема, уявленнями про сутність та функції
філософського пізнання та знання, світогляду, ідеології, про специфіку їх взаємозв’язків і взаємовпливів), ціннісними імперативами й аксіоматикою
впливових та авторитетних нині в країні й на Заході
філософських учень, шкіл, концепцій, ідей і понять
видатних постатей у світовій філософській думці,
які було покладено в основу історико-філософської
розвідки, посутньо керували нею, визначаючи авторську точку зору на об’єкт і предмет дослідження.
По-терте, як переконливо свідчить наявний масив публікацій, одним із найважливіших чинників,
що визначав дослідницький підхід до феномену
«радянська філософія», виявився той, що умовно
можна назвати загальносоціологічним, а конкретно
– палким адептом чиєї філософії історії або історичної політології (Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Тенніса,
Х. Аред, К. Поппера, Ф. Фукуями, Ю. Хабермаса,
С. Хантингтона тощо), «концептуальним заручником» якої соціально- та політико-філософської моделі тлумачення природи соціуму, політикуму, духовної культури, розуміння суті та функцій політичної ідеології, міри свободи діяльності
інтелектуалів-гуманітарії та науковців в умовах різних політико-правових систем та політичних режимів, виявився той чи інший український філософ.
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І нарешті, можна визнати, що протягом двох
останніх десятиріч (ще задовго до початку державної політики декомунізації України) саме ідеологічний чинник виявився одним із найважливіших серед тих, що визначали спрямованість, аспекти та
предметне поле аналізу філософського процесу в
СРСР та УРСР, так само, як його результати та оцінки.
Головні компоненти, складники зазначеної детермінанти – персональні ідейно- та суспільно-політичні вподобання науковця, свідомо чи несвідомо
вибрані ним установки чи приписи ідеологем або ж
політичних міфологем (ліберально-демократична,
націоналістична, соціал-демократична, комуністична, підкреслено аполітична тощо), які були «спрямувальними», формували аналітичні наміри та інтенції, ставали своєрідною призмою для сприйняття та розуміння марксизму взагалі і його
радянського варіанту зокрема, заздалегідь визначаючи характер їх інтерпретації. До цього безпосередньо відносяться й особисті симпатії чи антипатії
науковця до марксизму та марксизму-ленінізму як
системи філософських теоретичних узагальнень, а
також до партійної доктрини КПРС; адекватність
бачення ним реальних (а не міфологізованих чи фальсифікованих, насамперед істориками як радянської, так і пострадянської доби) взаємозв’язків між
політичною владою й інститутами відтворення й
розвитку філософського пізнання та знання, духовної культури в Країні Рад, ц тому числі України.
За нашими оцінками, наочним підтвердженням усього вище зазначеного є те, що навіть серед
сучасних українських істориків філософії триває
багаторічна дискусія щодо того, як іменувати філософську науку, усю сферу філософського знання та
пізнання радянського періоду; який концепт є точнішим адекватнішим чи відповіднішим за своїм
змістом, сенсами-значеннями тієї реальності минулого: «радянська філософія» чи «філософія в
СРСР».
Причому, два згаданих концепти являють собою не лише прояв звичайної термінологічної дискусії в середовищі професійних дослідників філософської думки радянських часів. Вони представляють собою категоріальне узагальнення, понятійну
квінтесенцію чітких, доволі цілісних ідейно-теоретичних та політико-ідеологічних платформ, утворюючи альтернативні парадигмальні підходи в пострадянському українському філософському дискурсі. Адепти першого з них, оперуючи загальною
назвою «радянська філософія», створюють нігілістичний наратив щодо тлумачення наявності незалежного від компартійної ідеології та радянської ідеократичної влади процесу генези філософського
знання та пізнання. І навпаки, прихильники концепту «філософія в СРСР», як правило, виходять із
протилежної установки. Вони аргументовано доводять, що в Радянському Союзі та, особливо, в Україні в другій половині ХХ ст. навіть інституціоналізована філософія існувала й розвивалася як відносно самостійна, хоча і значною мірою
підпорядкована державній ідеології та її світоглядним приписам (а загалом контрою з боку інститутів
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партійної влади) галузь науково-гуманітарного пізнання. Вона мала внутрішні джерела саморозвитку, зберігала елементи раціонально-критичного
мислення, а з часів «хрущовської відлиги» в ній почали посилюватися (нехай часто у замаскованій формі) опозиційній та ревізіоністські тенденціє по відношенню до схоластики та догматизму офіційної
доктрині марксизму-ленінізму (її аксиоматиці, методологічним настановам, обов’язковим ідеологічним та світоглядним імперативам).
Яскравим прикладом останнього як раз і став
«світоглядно-антропологічний поворот», «світоглядна переорієнтація» філософських розвідок, що
почалися, насамперед, в перші роки 1960-х в Україні, ознаменувалися появою протягом наступних
десятиліть плеяди неординарних українських мислителей, утворенням впливової «Київської філософської школи», інтелектуальна діяльність представників якої не лише забезпечила ідейно-теоретичне, теоретико-методологічне та гуманістичне
оновлення, а у деяких аспектах і ревізію теоретичних засад радянського марксистсько-ленінського
офіціозу (з його пропагандистським штампами та
ціннісними приписами), але і на перетині тисячоліть, в незалежній Україні виконала роль концептуально-змістовної платформи, сформованого предметно-тематичного поля, філософських канонів та
стандартів культури наукових розвідок для подальшого прогресивного поступу української філософської думки.
Як детально висвітлено у стати (на прикладі
праць А. І. Лоя та В. Г. Табачковського), загальне
позитивне або негативне ставлення до феномену
філософії в країні рад та УРСР як її невід’ємної частини – що найбільш наочно проявляється в альтернативності її теоретичних реконструкцій та оцінок
(підходи «нігілістів» та «реалістів»), концептуально локалізується у сенсах-значеннях, ідеологічному «окрасі» та специфіці застосування (через розуміння взаємозв’язку філософії з ідеологією та світоглядом) концептів «радянська філософія» або
«філософія в СРСР», – безпосередньо вплинуло і на
інтерпретації так званого «світоглядно-антропологічного повороту». А характерною ознакою цього,
провідною тенденцією в пострадянських дослідженнях виявилося те, що ті з метрів історико-філософської науки, хто намагається обґрунтувати,
що філософії (за її класичними світовими стандартами) в Радянському Союзі не було, як правило тлумачать «світоглядну переорієнтацію» в українській
філософській думці 1960-х – 1980-х не як інноваційний, евристичний, реформаторський крок на
шляху її розвитку, а лише як вимушене «виконання
партійно-ідеологічного заказу» в умовах трансформації соціальної структури та ментальності окремих соціальних груп в СРСР в другій половині ХХ
століття. І навпаки, адепти «реалізму» аргументовано доводять, що «світоглядний поворот» в межах
марксистсько-ленінської метанарації – це не випадковість, а результат її свідомого оновлення, інтелектуально вишуканої ревізії та контртоталітарної гуманізації, який був отриманий завдяки активному
застосуванню досвіду, новітніх досягнень сучасної
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західної філософської думки. Такий поворот (головне – неординарні розвідки представників так званої «Київської світоглядної школи»), по-перше, забезпечив переосмислення марксистських ідей за
допомогою тих, що концептуально розроблялися в
дискурсі провідних шкіл, течій, напрямків розвитку
тощо філософії на Заході. А по-друге, на переконання «реалістів», саме «світоглядна переорієнтація» створила передумови швидкого зникнення марксистського способу мислення, розуміння та пояснення (постулювань, методології пізнання,
понятійного апарату, системи ціннісних орієнтацій
і т.п.) з філософського дискурсу вже наприкінці ХХ
ст. Загалом, така тенденція, на початку 1990-х років, стала поштовхом для інтенсивного та вільного
розвитку в Україні галузі інституціоналізованого
філософського пізнання та освіти, вона дієво стимулювала, в умовах становлення української державної незалежності, відмову від марксистсько-ленінської філософської ортодоксії, схоластики, догматики, а також комуністичної ідеологеми як
системи суспільно-політичних та духовно-культурних цінностей.
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Abstract
The presented article is devoted to the study of the ethnic identity of modern adolescents based on an empirical
study of a sample of adolescents from the Moscow, Stavropol (Russia) and Ismayilli (Azerbaijan) cultural environments (n = 294). Behavior is seen as a component in the structure of ethnic identity and as an ethno-differentiating attribute. The relationship of ethnic behavior with the type of ethnic identity is investigated, the regulatory
function of behavior in interethnic relations is analyzed.
Аннотация
Представленная статья посвящена изучению этнической идентичности современных подростков на
материале эмпирического исследования выборки подростков из московской, ставропольской (Россия) и
исмаиллинской (Азербайджан) культурной среды (n=294). Поведение рассматривается как компонент в
структуре этнической идентичности и как этнодифференцирующий признак. Исследуется связь этнического поведения с типом этнической идентичности, подвергается анализу регулятивная функция поведения в межэтнических взаимоотношениях.
Keywords: teenager, ethnic identity, behavioral component
Ключевые слова: подросток, этническая идентичность, поведенческий компонент
Структура этнической идентичности включает
в себя когнитивный и аффективный компонент. Отношение к поведенческому компонент этнической
идентичности у современных исследователей
весьма спорное [1, 3]. Одни ученые считают, что
поведенческий компонент приведет к размыванию
этнической идентичности, другие поведенческий
компонент декларировали, как «готовность к действию» [5, 8].
В нашем исследовании культурных особенностей этнической идентичности современных подростков московской, ставропольской и исмаиллинской культурной среды, было выявлено, что поведение является одним из составляющих
компонентов этнической идентичности и доминирующим этническим признаком, при помощи, которого подростки идентифицировали и дифференцировали представителей собственной и чужой этнической группы. Поведенческий компонент
этнической идентичности напрямую связана с одной из основных функций, с регулятивной функцией, которую выполняет этническая идентичность
в жизни каждого представителя этнической
группы. Этническая идентичность регулирует межличностное и межгрупповое общение на основе
традиций, обычаев, устойчивых общепризнанных
ценностей, ориентирует человека в окружающем
мире (как принято говорить, двигаться, есть, воспитывать детей, встречать смерть ...), задает общие

жизненные ценности (оценки поведения в различных ситуациях). Наличие регулятивной функции у
этнической идентичности прямое подтверждение
необходимости включения в ее структуру поведенческого компонента. Этническая культура и индивидуальное поведение личности не разделимые и
взаимодополняющие компоненты. Этническая принадлежность влияет на поведение, но в свою очередь изменения в поведении так же приводят к изменениям в культуре этнической группы. Изменения в этнической культуре могут происходит в
связи с изменением, происходящим во внешней
среде, окружающей этническую группу. Формы поведения, которые, берут свое начало из народных
обычаев закрепляются с развитием этнической
идентичности. Результатом данного процесса становится успех и вознаграждение, которые приносят
удовлетворение, повышают вероятность выживания, тем самым подтверждая факт, что этническая
идентичность несет в себе функцию безопасности и
сохранности в этнически разнообразном мире,
окружающее современного подростка. В структуре
поведенческого компонента этнической идентичности принято выделять действия, поступки и реакции.
Все три параметра измерения поведенческого
компонента, представленные выше проявляются во
время межэтнических коммуникаций.
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Этнические поведение в свою очередь напрямую связаны с когнитивным и аффективным компонентом этнической идентичности, с типом этнической идентичности, которая сформирована у современного подростка. В свою очередь,
исследования проблемы формирования этнической
идентичности доказывают, что индивид, обладающий позитивной этнической идентичностью, обладающий четким осознанием принадлежности к собственной этнической группе, положительным эмоциональным знаком окрашенности, способен
построить конструктивное межэтническое взаимодействие. Действия и поступки подростка с позитивной этнической идентичностью, его реакции на
этнические проблемы, будут основываться на взаимоуважение и взаимопонимании.
В нашем исследовании поведенческий компонент этнической идентичности был четко подчеркнут в процессе выделения значимых этнодифференцирующих признаков при помощи, которых
подростки выделяли представителей титульных
национальностей в зависимости от среды проживания. Поведение было одним из важных качеств, на
которые ссылались подростки при описании представителей русской и азербайджанской этнической
группы. Подростки выделяли не только реальное
поведение, поступки и реакции представителей титульной национальности, но и описывали какое поведение они ждут от членов данной этнической
группы в случае необходимости. Тем самым мы доказали, что этническая группа предъявляет определенные требования к поведению своих представителей, в том числе их поступкам, действиям, реакциям, которые должны совпадать с ожиданием
этнической группы от представителя этой группы.
Сказанное выше мнение о ожиданиях этнической
группы от своего представителя, доказывает, что
поведенческий компонент проявляется не только в
межэтнических контактах, но и в взаимоотношениях внутри этнической группы.
В процессе изучения поведенческого компонента этнической идентичности мы пришли к выводу, что этническая идентичность – это не только
принятие определенных групповых представлений,
готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические чувства. Это также построение системы отношений и действий в личных этноконтактных ситуациях. Таким образом субъект определяет свое место в многонациональном обществе и
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усваивает способы поведения внутри и вне своей
группы, чем больше членов этнической группы разделяют общую идентичность, тем больше вероятность совместных действий в ее защиту. В итоге мы
в структуре этической идентичности современного
подростка в межкультурном пространстве выделили когнитивный (осведомленность, самоназвание), аффективный (значимость, валентность, определённость – неопределенность) и поведенческий
компонент (действия, поступки и реакции).
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