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Слово до читача 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – наука, цілісна система знань про Україну і 
світове українство (понад 20 млн. етноукраїнців проживає за межами 
України більше як у 60 країнах планети) в часо-просторовій генезі 
внутрішнього розвитку та загально-людської цивілізації і культури. Це 
означає, що українознавство спирається на досягнення всіх напрямків 
науки: археології і археографії, антропології і лінгвістики, етнології і 
соціології, географії, людино і релігієзнавства, культурології, політекономії 
і право- та державознавства, суспільних, національних і міжнародних 
відносин, біології, космології, геополітики, філософії і психології, 
інформатики та б. ін. Але крає-, країно-, природо-, націє-, мово- і 
державознавство, культурологію, суспільство-, людино- й народознавство 
українознавство бере не як суму автономних складових, а як частини 
(підсистеми) єдиного цілого (системи), що може бути пізнане в 
кореневому річищі етносу, органічно пов’язаному з природою й мовою, 
культурою і релігією, соціальною, національною і державною політикою, 
внутрішнім і міжнародним розвитком, а тим самим – і характером, долею, 
історичною місією народу. 

Отже, українознавство має поставати як цілісна наукова система, що 
передбачає принцип історизму, якомога повнішого джерелознавства 
вітчизняного і зарубіжного, єдності аналізу, синтезу досліджень уроків 
минулого та проблем сучасності і на тій основі – прогноз і планування 
майбутнього. Слід зазначити, що донині панувала ідеологія диференціації 
знань та методів аналізу. Тепер настала доба синтезу, системної науки. 

Це означає, що має бути переосмисленим та переоціненим попередній 
досвід і на основі синтезу здобутків різних наук дана відповідь на 
основоположні питання: що є Україна і що є Український світ; яка і чому 
їхня доля та перспектива; що зумовило стан, внутрішній і зовнішній 
розвиток українського етносу, нації, держави, мови й культури, 
українського села і міста, наукової, освітньої, культуро- й 
мистецькотворчої, конфесійної й державно-політичної інтелігенції; яке 
майбутнє України і українців в Європі та на інших континентах. 

Взяті поокремо, археологія, антропологія, природо-, людино-, 
суспільствознавство, інші науки не можуть дати об’єктивної й повної 
відповіді на поставлені питання. Отже, без "політики і філософії держави" 
(як атестували українознавство М.Грушевський, В.Вернадський, 
С.Єфремов, В.Кубійович, Д.Чижевський, Г.Ващенко…) не може бути 
розроблена та реалізована дійсно наукова державна ідеологія та програма 
стратегічного розвитку. 
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Українознавство має давню і, відповідно до генези українства, багату 
історію. На всіх етапах розвитку України і світового українства, починаючи 
з ІХ ст. і в наступні епохи, воно було могутньою енерготворчою силою 
українського суспільства та державотворення.  

На жаль, до недавнього часу і науки, й освіта, а від того й держава 
послуговувалися концепціями розвитку України й світового українства, що 
по-перше, не спиралися на весь арсенал історичних джерел та фактів, а, по-
друге, свідомо й цілеспрямовано відбиралися, групувалися й 
інтерпретувалися в інтересах сусідніх країн. 

Як наслідок: фальсифікація нашої історії, яка деформувала не тільки 
свідомість наших поколінь, спричинила національно-державний нігілізм чи 
й антипатріотизм, українофобію, а й увела в оману зарубіжну 
громадськість, зумовила формування образу України лише як етнічної маси 
напівколонії, яка не знала державності, а тому якій невластиві національно-
державницькі почуття, помисли, орієнтації. Була іншого змісту 
історіософія зокрема в закордонних центрах, – однак вона офіційно 
дискредитувалася й відкидалася як ворожа. 

Упродовж останнього десятиріччя появилися численні відкриття, 
здійснені археологами, антропологами, біологами, лінгвістами, істориками, 
географами, культурологами, представниками інших галузей науки, вони 
(як "Літопис Аскльда" 860-867 рр.) вносять принципово важливі корективи 
у наші дотеперішні знання своєї й світової історії, однак: а) ті надбання 
лишаються в сфері лише окремих дослідників чи груп людей; б) не 
розглядаються співвідносно (синхронно і діахронно, у порівнянні з іншими 
– суміжними і віддаленими) галузями досліджень, – тому належного 
поступу науки не відбувається. 

Проблемою проблем постає методологія синтезу, системності 
дослідження й мислення. 

Одна з причин – те, що за інерцією певні проблеми досліджують 
інститути лише певної галузі. 

Необхідні комплексні дослідження, які б здійснювали творчі 
колективи з представників різних наукових напрямків. 

Усе зазначене висуває на чільну позицію й українознавство як 
комплексну цілісну систему науки. 

У першій третині ХХ ст. українознавство вже постало визначальною 
силою українського національно-державного, культурного, мовного 
відродження. Природно, що саме на тому етапі відбулося відродження 20-х 
років, а згодом постала "Енциклопедія українознавства". 

Утворення СРСР і конструювання так званої "нової історичної 
спільності людей – радянського народу" поставило українознавство, як і 
Україну загалом, поза історичною перспективою. А головне, всі гілки 
українознавчого дерева порізнило і тим позбавило узагальнюючої сили. Не 
лише в зарубіжних країнах, а й в Україні її перестали сприймати і 
трактувати як суб’єкт історії. Внаслідок цього або не було відповіді про 
справжні причини та наслідки української долі, або культивовані відповіді 
– ідеологеми були фальшивими. Україна лишилась на карті історії лише як 
територія або область Росії. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 8

З відновленням суверенітету України виникла природна необхідність 
відновлення історичної спадщини та ролі наукової історії, концепція й 
методологія українознавства. Особливої ваги набувають проблеми 
українознавства як теорії і практики етно-національного розвитку та 
державотворення, ідеологічної основи формування буття й свідомості, 
громадянського суспільства, закону і влади, гуманістичного та 
патріотичного виховання населення, а в цьому зв’язку – сучасного типу 
науки, освіти, культури. Успадковані від колишньої радянської системи 
поодинокі українознавчі розробки, наукові дослідження виявилися вкрай 
недостатніми, а то й антинауковими та антипатріотичними. Багато з 
досліджень виконано, наголошуємо,  з відхиленням від системно-
аналітичних наукових норм, з елементами фальсифікації історичної істини, 
викривлення історичного образу українства. І через це ті розробки не 
можуть бути основою наукових досліджень, а тим більше – використаними 
в науковій, навчальній, виховній роботі, в системі міжнародних відносин.  

Україна і все українське досі постають  перед світом як феномени 
другорядні, не самодостатні, як складові Литви, Польщі, Росії чи, у 
кращому випадку, цілого  Союзу, що негативно позначилось як на психіці 
самих українців, так і на формуванні у світовому співтоваристві уявлення 
про минуле та будучину України, українців, українства, а також на іміджі 
поновленої незалежної Української держави. Відповідно сукупні, навіть 
наукові, освітні, просвітницькі чинники й інформаційно-агітаційні засоби, 
формували свідомість меншовартості українського населення. Особливо 
згубно це позначилось на вихованні дітей та молоді. Рецидиви тодішньої 
політики радянського тоталітаризму час від часу проявляються і в наші дні, 
а українознавство антидержавниками, українофобами або фальсифікується, 
або й відкидається загалом. 

Нині виникла потреба приведення науки, культури, освіти, 
просвітництва у відповідність до сучасних норм та вимог епохи торжества 
інтелекту й інформаційних технологій. Здійснювана демократизація 
суспільства має базуватись на об’єктивних, глибоко-наукових, 
реалістичних засадах, щоб створити відповідний науково-освітній, 
культурний, духовно-патріотичний фундамент державотворення. Без 
українства цього не домогтися. 

Закономірно, що на цей шлях стають інститути археології, історії, 
політології та національних відносин, філософії та інших, у тому числі 
природничих, наук, вчені багатьох університетів. Слідом за Інститутом 
українознавства при Київському університеті з’явилися інститути: 
українознавства та народознавства  НАН у Львові та при Івано-
Франківському університеті, центри українознавства при Київському, 
Харківському, Таврійському та ін. університетах, кафедри у вищих і 
середніх навчальних закладах. 

Природно, що появилися й дослідження на грунті методології 
системного аналізу, синтезу та прогнозу. 

Інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, інші 
науково-освітні інституції  за роки свого існування провели значну 
організаційну, методичну та просвітницьку роботу щодо розвитку 
українознавства як науки та навчальної дисципліни. 
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На доказ достатньо зазначити: відповідно до завдань, поставлених 
Кабінетом Міністрів України (Постанова від 21.06.2000 р. № 1003) та 
Міністерством освіти і науки України, НДІУ МОН  здійснені заходи щодо 
розвитку теоретико-методологічних концепцій та програм,  забезпечення 
системи освіти науково-методичними навчальними планами, розробками 
підручників, посібниками та іншою навчальною літературою. Розроблено 
концепції і програми, створено посібники і підручники для всіх типів 
навчальних закладів. Успішно діють Міжнародна координаційна рада з 
українознавства та асоціація "Україна і світове українство"; опубліковано 
понад 100 монографій, а також інших наукових, навчально-методичних і 
просвітницьких матеріалів. Видані фундаментальні праці "Походження 
українського народу" (В.Д.Баран, Я.В.Баран), "Санкскрит розкриває 
секрети" (С.І.Наливайко), "Психоекологія українського народу" 
(В.В.Сніжко), "Свою Україну любіть…", "Українознавство", "Феномен 
української мови", "Український етнос: генеза і перспективи" 
(П.П.Кононенко, Т.П.Кононенко), "Українська екологічна енциклопедія" 
(гол. редактор Р.С.Дяків); підготовлено збірник Навчально-виховних 
програм з українознавства, виконаних за участю Міжнародної асоціації 
"Україна і світове українство", "Шкільної Ради" США, Міжнародного 
фонду ім. Ярослава Мудрого, УВКР, т-ва "Знання", Інститутів НАН та ін. 
Виходить журнал "Українознавство". Також створено факультет 
дистанційного навчання, Інтернет-сайт для координації наукових 
досліджень в Україні і зарубіжжі. Водночас Інститут виконує функції 
головного центра наукових фундаментальних і прикладних досліджень з 
українознавства, координації діяльності українознавчих інституцій України 
та зарубіжжя, а також організатора підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів-українознавців для системи освіти України і українознавчих 
структур іноземних держав. 

Інститут набув значного досвіду виконання і практичного впровадження 
українознавчих програм, зокрема масштабної державної програми 
"Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення". 

За домовленістю з університетами Польщі та УВУ (Мюнхен) 
розробляється програма підготовки монографічних досліджень: "Історія 
України, Польщі, Німеччини", "Культура України, Польщі, Німеччини", 
"Література України, Польщі, Німеччини". В руслі державної програми 
"Українознавство" планується:  

1) розробка комплексного дослідження "Українознавство: історія, 
теорія, методологія, практика"; 

2) дослідження "Український етнос у світі"; 
3) комплексне дослідження "Українська нація і держава у внутрішньому 

розвитку та в міжнародних зв’язках"; 
4) дослідження "Україна, Білорусь, Польща, Росія, Молдова: 

етнонаціональні, державні, культурні, мовні взаємовідносини"; 
дослідження "Україна і Європа", "Україна і Туреччина", "Україна і 
близький та далекий Схід"; "Україна – Австрія"; 

5) дослідження "Україна – природа, ментальність, доля", "Економічні, 
екологічні й правові засади українознавства", "Україна: релігія, філософія, 
мистецтво", "Українська мова", "Історична роль та призначення України", 
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"Україна як феномен цілісного Світу, цивілізації і культури", "Українське 
село", "Українське місто", "Українське козацтво", "Українська еліта" та ін. 

6) підготовка й видання довідників (вийшли: "Українознавство", т. І, 
"Українська філологія", т. І) з окремих концентрів українознавства, 
програм, підручників та посібників для стаціонарної та дистанційної 
підготовки кадрів-українознавців. 

Усе зазначене: 
– буде виконуватися у співпраці із вітчизняними (НАН, університети) 

й закордонними центрами, вченими та педагогами (про що укладаються  
відповідні угоди); 

– стане фундаментом наукового енциклопедичного видання "Україна і 
український світ". 

А координуючу функцію із цих видів наукової діяльності виконує 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів (2000 р.) НДІУ МОН.  

Зрозуміло, що вищезазначені науково-освітні розробки є тільки 
початком створення широкорозгалуженої системи й програми 
українознавства. Нині потреби ні дослідних, ні освітніх установ у 
необхідних навчально-методичних матеріалах не задовольняються. 
Практично навчально-методична забезпеченість українознавчих дисциплін 
ще не мала належної широкомасштабної підтримки держави. 

Слід врахувати й те, що в більшості вищих навчальних закладів 
України, в яких створено інститути, кафедри, центри чи відділи 
українознавства і всі вони потребують комплектування науково-
методичною й навчальною українознавчою літературою. Однак усе те на 
практиці здійснюється недостатньо. Через те вивчення українознавчих 
дисциплін за такого методичного забезпечення не може бути ефективним.  

Окрім того, останнім часом збільшилось надходження запитів до НДІУ 
МОН від наукових та освітніх установ різних регіонів України, особливо 
Південних, АР Крим та зарубіжжя (Австралії, Бразилії, Канади, Литви, 
Польщі, Росії, Словаччини, США, Угорщини, Чехії). Для них є 
незрозумілим незадовільний стан забезпечення освітніх українознавчих 
потреб і вони пропонують й свої послуги в розробці та реалізації намічених 
програм. 

Постановою Кабінету Міністрів №1003 від 21 червня 2000 року 
визначено основні завдання НДІУ, а тим самим і всіх інституцій та 
представників українознавства: 

– розробка історичних, теоретичних, методологічних проблем 
українознавства; 

– впровадження інноваційних технологій; 
– здійснення координації українознавчих досліджень та діяльності 

центрів; 
– підготовка кадрів українознавців. 
Розробка такої вкрай важливої для сучасного державотворення 

програми зумовлюється насамперед потребою консолідації українського 
суспільства навколо визначальних ідей розвитку України як незалежної, 
повноправної, самодостатньої європейської держави з власною системою 
матеріальних і духовних цінностей, що є реальною складовою частиною 
світової цивілізації, а також необхідністю розвитку громадянського 
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суспільства на засадах української національної та загальнолюдської 
культури, принципів демократії, права і гуманізму; поступу науки, освіти, 
культури в світлі національно-державницької ідеології; необхідністю 
поєднання зусиль світового українства у формуванні 
високоінтелектуального рівня, самосвідомості й патріотизму українців та 
зміцнення міжнародного авторитету України; посилення координації 
вітчизняних і закордонних українознавчих центрів у напрямку підвищення 
ефективності українознавчих досліджень та визначення місця і ролі 
українського етносу у світовій історії й цивілізації; створення науково-
методичної бази для забезпечення підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів. 

У процесі виконання наукових програм з українознавства 
передбачається здійснити дослідження історії, етнології, культури, 
літератури, права, питань соціально-економічного розвитку та культурних, 
політичних, економічних відносин, стратегії розвитку та зв’язків із 
зарубіжними країнами й загалом генези України і світового українства і 
на цій основі створення наукових концепцій, навчальних програм, 
підручників і посібників, монографій, енциклопедично-словникової 
літератури для України і зарубіжних країн; здійснення координаційних 
заходів і програм діяльності українознавчих центрів всіх регіонів України 
та зарубіжжя; організація  навчально-методичного та сучасного 
технологічного забезпечення дистанційної освіти; забезпечення підготовки 
кадрів-українознавців (докторантів, аспірантів, магістрів, слухачів системи 
підвищення кваліфікації); видання праць із фундаментальних досліджень, 
здійснених спільно з іноземними вченими; забезпечення українознавчими 
матеріалами українських державних закордонних установ, дипломатичних 
структур, міжнародних неурядових організацій та організацій Української 
діаспори; підготовка загальної та галузевих енциклопедій серії "Україна, 
світове українство, українознавство"; організація науково-дослідної 
діяльності молоді та проведення конкурсу з українознавства та форуму-
фестивалю "Наша земля – Україна". 

Мета: скоординованими зусиллями вчених і педагогів Інституту 
українознавства та провідних наукових інституцій і вищих навчальних 
закладів України, Росії, Польщі, Німеччини, США, Франції, Великої 
Британії, інших країн дослідити й видати праці з проблем, пов’язаних з 
розвитком Українознавства як "політики і філософії держави", науки та 
навчальної дисципліни, що торкаються самопізнання й самореалізації 
українського народу, з комплексом заходів, що сприятимуть розв’язанню 
політичних, економічних, етнокультурних та ін. проблем України і 
світового українства та утвердженню високого іміджу України. 
Передбачається розробити якісно нову методологію наукового пошуку в 
самопізнанні й самотворенні народу; спрямувати цей пошук у русло 
творення цілісної системної науки про український народ і його терени; 
запропонувати конкретний інструментарій ефективного і невідкладного 
впровадження результатів наукових досліджень в усі галузі суспільного і 
державного життя.  

Шляхи, варіанти розв’язання проблеми (досягнення мети): особливістю 
методологічної конструкції нового напрямку суспільної та гуманітарної 
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науки є те, що розвивається вона у двох визначальних своїх складових: і як 
методологія загальнонаукового пошуку у сфері самопізнання й 
самотворення, і як окрема синтезуюча наукова й інтегруюча 
навчальна дисципліна. В тому числі ставиться завдання дослідити: стан, 
проблеми, перспективи розвитку українського етносу (його мови, культури, 
держави, міжнародних зв’язків); українсько-російсько-польські історичні, 
етнокультурні, міждержавні відносини; історичний розвиток України у 
контексті історичних процесів, що відбувалися з участю Литви, Білорусі, 
Польщі, Росії, Австрії; історія України, Польщі, Німеччини; українці: в 
Росії, Австралії, Бразилії, Канаді, США, Великій Британії, Бельгії, 
Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії та ін. країнах; українсько-французькі 
історичні відносини; українсько-китайські відносини (творення українсько-
китайського словника), ін. 

Особлива увага приділятиметься розробці масштабної теми: 
Українсько-білоруські, російські, польські, литовські взаємовідносини; 
Україна-Польща-Німеччина – історія, культура, література, наука і освіта за 
науковим проектом у рамках: Науково-дослідний інститут українознавства 
Міністерства освіти і науки (Україна), Кафедра україністики (Варшавський 
університет), Ольштинський університет (Польща), Український Вільний 
університет (Мюнхен, ФРН), інститути українознавства (Львів) та 
політичних і етнонаціональних досліджень, Український Гуманітарний 
університет (Москва) та ін. Керівник проекту – Петро Кононенко, Україна, 
Київ; координатори проекту – Василь Кремень, Анатолій Толстоухов, Іван 
Курас, Ярослав Ісаєвич – Україна, Київ, Стефан Козак, Польща, Варшава. 

Передбачається на засадах наукової методології дослідити зародження й 
головні етапи розвитку кожного народу та кожної з національних культур і 
літератур; схарактеризувати самодостатні риси кожної з них; висвітлити 
взаємозв’язки української, польської, німецької культур, літератур у ході 
історичного процесу, їх внесок до загальносвітової скарбниці мистецької 
культури; визначити роль у творенні спорідненої європейської цивілізації. І 
саме тим допомогти сучасним вченим, студентам, широкій науковій, 
освітній та політичній громадськості сприяти формуванню високих 
гуманістично-художніх ідеалів; забезпечити українські закордонні 
установи, в першу чергу дипломатичні, необхідними українознавчими 
матеріалами. Таким чином будуть закладені передумови взаємодії 
наукових та освітньо-культурологічних центрів України, Росії, Польщі, 
Німеччини, США, Канади та ін. країн, координації спільної діяльності 
щодо виконання наукових тем та у видавничій справі, підготовки кадрів 
найвищої кваліфікації, проведення наукових конференцій, круглих столів, 
семінарів, конкурсів та олімпіад. 

Планується видання програм з українознавства, підручників і 
посібників, енциклопедичних словників, журналу "Українознавство", 
матеріалів архівів, музеїв, археологічних, фольклорно-етнографічних 
експедицій. 

Згідно з завданнями, визначеними Постановою КМ України “Про 
утворення Науково-дослідного інституту українознавства” будуть 
здійснюватися: розробка і впровадження новітніх технологій навчання для 
підготовки фахівців з українознавства; виконання етапів проекту “Розробка 
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філософських та психологічних принципів впровадження інтегративної 
гуманітарної дисципліни “Українознавство” в мережу дистанційної освіти”, 
який здобув перемогу на відкритому конкурсі Державного фонду 
фундаментальних досліджень МОН України у 2001 р. (Наказ МОН України 
від 20.07.2001р. за № 537). Рішенням ради НДІУ про заснування 
високотехнологічного навчального підрозділу НДІУ МОН України від 6 
листопада 2001 р. та рішенням ради НДІУ МОН України від 2 липня 
2003 р. – передбачено розгорнути роботи щодо забезпечення діяльності 
“Факультету дистанційної освіти”, інтерес до яких зростає в Україні та за 
кордоном. Належне розгортання інтенсивних високотехнологічних 
досліджень у галузі українознавства може бути досягнуте лише в межах 
відповідної державної цільової програми, за умови органічної співпраці 
науковців і педагогів усіх профілів українського буття та на засадах 
методології системного аналізу, синтезу, прогнозу. 

У руслі вищезазначених завдань, визначених Кабінетом Міністрів, 
передбачено здійснити: дослідження розвитку історії, теорії, методології 
українознавства; впровадження перспективних технологій; координація 
діяльності (співпраці) українознавчих центрів (вітчизняних і зарубіжних); 
підготовку і підвищення кваліфікації кадрів (для України і зарубіжжя) 
задля впровадження українознавчої ідеології ("філософії і політики 
держави") в системи науки, освіти, культури, державотворення в інтересах 
розбудови громадянського суспільства; видання фундаментальних праць, 
зокрема тлумачного енциклопедичного словника з історії, теорії, 
методології; дослідити і видати праці: "Український етнос: генеза і 
перспектива" (в Україні і зарубіжних країнах); "Історія України" (етнонації, 
держави, культури, мови у співвіднесенні з історією сусідніх держав та 
інших континентів)," Доля, ментальність, історична місія українців"; 
"Місце і роль України в розвитку світової цивілізації та культури"; 
підготувати до видання енциклопедію "Україна і світове українство"; 
програми, підручники, посібники для шкіл українознавства (в Україні і 
зарубіжжі); Організувати діяльність факультету дистанційної освіти на 
фундаменті відповідних програм підготовки кадрів та координації роботи 
вітчизняних і зарубіжних центрів; створити видання та мережу ЗМІ задля 
висвітлення образу України в міжнародному світі. 

У Науково-дослідному інституті українознавства відкрито аспірантуру 
із спеціальності 09.00.12 – Українознавство, молоді науковці розробляють 
недосліджені раніше ділянки українознавства. 

З огляду на все сказане постає потреба апробації виконаних досліджень, 
публікації статей, розвідок, повідомлень, винесення отриманих результатів 
на обговорення широкої наукової громадськості. Певну роль у цьому 
відіграватиме Збірник наукових праць – періодичне наукове видання, 
засновником якого є Інститут українознавства. 

Отож, запрошуємо науковців-українознавців до активної співпраці. 
Перед нами неорана цілина … 
 
   Директор  
Інституту українознавства             проф. П.П. КОНОНЕНКО 
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УКРАЇНА – ПОСТУП 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононенко П. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 
 
У статті розкриваються першочергові проблеми, які постають перед 

українознавством як цілісною системою знань про Україну, українців у часі 
і просторі в третьому тисячолітті. Червоною ниткою через дослідження 
проходить думка про те, що пізнаючи, розкриваючи образ України, ми 
перетворюємо українознавство на українолюбство, виховуємо українську 
людину, яка віддасть всі свої сили в ім`я розквіту Батьківщини. 

 
Яка ж мета і місія українознавства? 
Для традиційного мислення назва говорить: українознавство – знання 

(пізнання) України. 
Отже, здається, – просто і ясно. Одначе… 
А що таке – знання? 
Для декого – це володіння інформацією про розташування України на 

Землі, розміри і кордони, кількість населення, корисні копалини, природа, 
клімат, довкілля, можливо фінансово-економічний потенціал, Чорнобиль, 
футбольне «Динамо», столиця Київ… 

Немало! Але буває й вужче уявлення. А головне: ті знання поверхові чи 
сутнісні? 

Бо кожен школяр бачив анатомічний знімок людини. Але чи знає він, 
що є людина? Людина, як зазначали Володимир Мономах, Г.Сковорода, 
Т.Шевченко, – справжня? Індивідуальна у вселюдськості й вселюдська 
завдяки індивідуальній неповторності?.. 

Тому аналогічно: а що є Україна? Про неї знають і в надрах нашого 
суспільства, і в зарубіжжі. 

Проте знають – що? і – як? 
Тільки «анатомію» чи й сутність феномена України: в його онтології, 

генезі, історії, ментальності, долі, історичній місії?! 
Досвід засвідчує: реальна Україна – це Сфінкс не тільки для мільярдів 

людей зарубіжжя, а й для більшості з нас. 
Чим зумовлена наша історія та доля: велична й трагічна водночас? 
Чим зумовлені наші найголовніші проблеми буття і розвитку? 
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Усім тим зумовлена потреба журналу «Українознавство»: для пізнання 
України в найголовнішій парадигмі часу – самопізнання, самотворення в 
процесі історичного поступу України і світу.  

Віками народи Землі прагнуть пізнати свою онтологічну сутність, 
історичне призначення та шлях до мети. 

Питомою клітиною вселюдства у тому універсальному процесі є й 
світове українство (а це – понад 20 мільйонів у 64 країнах планети). 

Природно, що його життєвий шлях, вибір, характер, образ людини, 
суспільства, держави, мова, культура, ментальність, міжнародні зв’язки 
українців від самих першопочатків знайшли відображення і на скрижалях 
єгипетських папірусів, і в працях арабських, грецьких, візантійських, 
римських, центрально-європейських, скандинавських істориків, політиків, 
діячів культури та вчених; у художніх творах митців від Індії до Європи, 
Австралії, Америки. 

І так само природно, що історичний час Руси-України не тільки 
знайшов відображення в створенні могутньої держави, власної правової 
системи, мови, освіти, науки, матеріальної й духовної культури, філософії і 
релігії, – а й започаткувався глибоким розумінням необхідності усвідомити 
й відповісти на питання: «Звідки пішла руська Земля; Хто в ній першим 
почав княжити; Як Руська Земля постала є» («Повість временних літ» 
Нестора-Іларіона). Адже без відповіді на питання «що, як і чому було» 
неможливо осягнути природу сучасності (що і чому є) та визначити й 
спроектувати перспективи майбутнього, а це означає: без жаги 
самопізнання власної сутності, життєдіяльності, долі на магістралях 
історичного часопростору неможливо знайти відповіді на найголовніші 
питання буття та домогтися повної самореалізації й самотворчості в 
процесі глобального пізнання й творення світу, здійснення мети Людини і 
Людства, органічною часткою якого є й українство. 

Життєвий процес – це не тільки Буття і Свідомість, це й Воля до 
життя та мети, життєдіяльність і творчість. 

Тому закономірно, що ще з сивої давнини процес самопізнання не 
тільки вченими, освітянами, а й державними діячами та патріотичною 
елітою церкви органічно пов’язувався з процесами самотворення та 
самореалізації; жагою самоствердження на шляху двоєдиного процесу 
взаємин людини, природи і роду («Поучення дітям» Володимира 
Мономаха); нації, держави й вселюдства (козацькі літописи, «Історія 
Русів»); Макрокосму, Мікрокосму і Слова (Г.Сковорода); цивілізації і 
культури (М.Максимович); історичної пам’яті, національної 
самоідентифікації, державно-політичної волі (Т.Шевченко). 

І так само закономірно, що українці (подібно єгиптянам, євреям, грекам, 
англійцям, іспанцям, німцям, китайцям, індійцям…) часом втрачали 
державну незалежність, ниділи в рабстві, – але завжди знали: «Лежить в 
могилі Україна. Але не вмерла» (М.Костомаров); «І не вмерла – і не вмре!» 
(І.Франко). Інша справа, що свобода і незалежність не даються й не 
тримаються без належного захисту. Україна – унікальна геополітична 
реальність, володіння якою відкриває величезні матеріально-духовні 
можливості та стратегічні перспективи. Тому вона вабила й вабитиме всіх 
охочих до світової гегемонії. Її всі хотітимуть мати за колонію.  
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І тому ж гідний себе народ не тільки в минулому вмів відстоювати свої 
інтереси, знаючи: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», – а й у 
майбутньому мусить бути готовим до випробувань, до глибинного 
засвоєння істини: 

Борітеся! Поборете! 
Вам Бог помагає. 
Не плачте й не нарікайте на нещастя, а – борітеся!  
Бо кожен має таку долю, якої воліє і заслуговує. 
Ще Т.Шевченко помітив та показав: ключ до історично щасливої долі – 

пошук і утвердження правди. Правди, якою б вона не була: гіркою чи й 
нещадно критичною. Але ми не завжди шукаємо істину та схильні 
містикувати, романтично прикрашувати власне минуле. 

«…Музика та й годі. 
А історія!.. поема 
Вольного народа! 
Що ті римляне убогі! 
Чорт-зна-що – не Брути! 
У нас Брути! і Коклеси! 
Славні, незабутні! 
У нас воля виростала, 
Дніпром умивалась 
У голови гори слала, 
Степом укривалась!» – 
гнівно висміював великий Поет і Пророк неглибокодумних предтеч 

російсько-радянської та мавпувальної української «історіософії». Бо знав: 
фальшива героїка не наблизить ні до правди, ні до мети. Вона зневолює й 
орієнтує на манівці фантазерства чи й фаталізму та клоунади і заслуговує 
хіба що гротеску й іронії. 

Бо насправді «Було: колись в Україні гриміли гармати. Було: колись 
запорожці вміли панувати» та здобувати і славу, і волю. А Україна вміла 
являти світові взірці державної величі, національної гідності, правової, 
релігійної та гуманістичної культури, людської честі.  

Та було й інше: 
Кров’ю вона умивалась, 
А спала на купах, 
На козацьких вольних трупах, 
Окрадених трупах! 
Подивіться лишень добре, 

Прочитайте знову  
Тую славу. Та читайте 
Од слова до слова, 
Не минайте ані титли, 
Ані тії коми. 
Все розберіть… та й спитайте 
Тоді себе: що ми?.. 
Чиї сини? Яких батьків? 
Ким? За що закуті?..» 
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Правда не тільки просвітлює, а й гартує. Ще за Івана ІІІ у Московії во 
ім’я ідеологеми «Москва – третій і останній Рим» на офіційному рівні 
фальсифікується й історія України. Вигадана за ініціативою Спиридона – 
Савви та старця Філофея (землячка!) «Степенная книга» орієнтує Європу 
на сприйняття Київської Русі як праматері праросійської історії. 

У наступні століття фальсифікація українського минулого стає idea 
fix чи не всіх наших сусідів. На цій підставі анексуються українські землі, 
навіть малорослі сусіди оголошуються нашими опікунами, а колонізатори – 
благодійниками. Українські герої постають… «зрадниками українського 
народу», а завойовники і гнобителі – героями-визволителями. 

Тривалий час цій каламутній політичній експансії протистоять гідні 
високої честі історики. 

Однак з часом гільйотина заборон та цензури обтинає крила науці. 
Правда також оголошується ворогом… українського народу. 
Українофобія стає не тільки офіційною політикою, а й аналогом 

інтернаціонал-глобалістської прогресивності, а тому й зрада, манкуртизм – 
вершинами… громадянської свідомості та… патріотизму. 

І не випадково мужній П.Куліш зважив за необхідне не тільки 
розгорнути науково виважені дослідження етнології та історії України, а й 
звернутися до совісті отруєного наркотиками фальсифікацій суспільства з 
відомими сакраментально суворими дефініціями: «народе без пуття, без 
честі, без поваги»: тоді знову як фатум постало «Бути чи не бути 
українському світові?!» 

І в особі Харківського, Київського, Львівського університетів, у 
могутніх потоках Просвіти та виданнях ЛНВ ім. Т.Г.Шевченка знову 
проявилася як незнищенна сутність, так і воля, наукова енергія народу: 
Бути! 

Були ті (навіть серед царів!), що обурилися тим 
«антипатріотизмом», підтвердивши: історія – непідкупний суддя, а 
правда – очі коле. Однак Т.Шевченко розбудив націю та науку.  

Появляються праці В.Антоновича, П.Чубинського, М.Драгоманова, 
П.Юркевича, М.Остроградського, О.Кониського, О.Потебні, 
П.Житецького, Д.Яворницького, В.Хвойки, Ф.Вовка, І.Пулюя, 
К.Ушинського, С.Русової, й стає неминучою поява «Історія України-Руси» 
та інших праць М.Грушевського. 

А перед суспільством постає питання питань: «Хто такі українці і чого 
вони хочуть?» 

Наука українознавства стала на грані ХІХ-ХХ століть фундаментом 
відродження історичної пам’яті, особової й національної самосвідомості, 
мови, культури, народної волі, а з цим – української державності. 

Природно, що для М.Грушевського, В.Винниченка, С.Петлюри, 
В.Вернадського, А.Кримського, М.Туган-Барановського, В.Василенка, 
І.Огієнка, М.Дорошенка українознавство стало аналогом «філософії і 
політики української держави». А після видання в 1920 р. праці 
С.Єфремова «Українознавство» воно стало фундаментом не тільки 
виховання й освіти народу, а й феномена, відомого як українське 
відродження 20-х років ХХ ст. 
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Історично важливо й те, що українознавство постало універсальною 
системою наук, метою якого були Україна, світове українство, саме 
українознавство в безмежності часопростору, а сутність системи становила 
єдність та взаємозалежність концентрів: Україна – етнос (нація), – природа, 
– мова, – держава, – культура (матеріальна і духовна, мистецька, правова; 
освіта, наука), – міжнародні відносини, – ментальність, – доля, – історична 
місія. 

З огляду на предмет – український світ у бутті та свідомості в 
минулому, сучасному та майбутньому; в його онтології, цивілізації і 
культурі, вірі, філософії та мистецтві; життєвій долі та історичній місії в 
системі вселюдства, – ще президент АН В.І.Вернадський зініціював таку 
структуру академії наук: історико-філологічне, фізико-математичне, 
соціально-економічне відділення та відділ українознавства. Усі вчені мали 
досліджувати різні сфери буття та розвитку людини і людства співвідносно 
з досягненнями світової науки, але обов’язково всі – через призму 
інтересів України. 

Усе це зумовило неперебутні позитивні наслідки. Ще тоді почалася 
підготовка української енциклопедії. На середину 30-х років було 
підготовлено мільйони карток. Окреслились ознаки українознавчого та 
українотворчого ренесансу. 

Але імперський режим ще раз розпочав курс на руїну України як нації і 
держави. Основою того вандалізму стало знищення наукових засад та 
основ українознавства: спочатку його підмінили хоч і органічними, але 
частковими елементами народо-, країно- чи краєзнавства, а з часу 
проголошення ери «нової історичної спільності людей – радянського 
народу» стали кваліфікувати напрямком не тільки безпредметним, а й 
…антидержавним. 

Завдяки гігантським зусиллям сотень патріотів-професіоналів, 
очолюваних В.Кубійовичем та І.Кузелею, українство відповіло створенням 
неоціненної «Енциклопедії українознавства». Появились підстави вважати 
проблему статусу українознавства остаточно розв’язаною. 

Однак царство «кривих дзеркал» нагадало: Україна й українство мають 
ще раз пройти дорогу випробувань, у тому числі й процес каяття та 
очищення: каяття за своє самовідступництво як аналога капітуляції і 
самознищення та очищення від монад психіки мікромалоросійства. 

Старий (зокрема – комуно-імперський) світ не хоче визнавати ні 
України як самостійної нації – держави, рівної іншим суверенним 
націям – державам, ні світового українства як цілісності, що творить 
матеріальну й духовну культуру і на терені Батьківщини, і ще в 64 
країнах планети та є незамінною часткою цілісного вселюдства. 

Тому адепти того світу надривно вітійствують: «Обережно: 
українознавство!..» Українознавство не можна пускати ні в освіту, ні в 
державне будівництво, ні в саму науку, бо воно, мовляв, не визначилося 
навіть стосовно власного предмета (?!) і методу, а замість того, щоб 
обмежитися елементами етнографії та фольклору, крає- (довкілля) чи 
народознавства, претендує на цілісну наукову систему знань про Україну й 
зарубіжне українство… 
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Ще раз переконуємось: українознавство неможливо абстрагувати від 
політики й філософії держави, інакше запанує не українолюбство, а 
українофобія, волевияв не творення суверенної України, а нищення її. 

І аналогічно: метод і методологія не синтезу здобутків усіх галузей 
наук, професіоналізму й патріотизму, вітчизняного й зарубіжного досвіду, 
сцієнтизму й етики, – а підміни пізнання й розкриття істини, цілісного 
образу світового українства описом окремих його елементів, зведення наук 
про Україну до вже здискредитованих (але потрібних адептам старого 
світу) фальшивих ідеологем. 

Совєтизм декретував підміну методу шукання істини утвердженням 
догматів. 

Наслідок відомий: до 90-х років ХХ ст. Україна стояла на грані 
зникнення, а вагомим чинником її занепаду була ідеологія добровільного 
самознищення, як і знаряддями – освіта, наука, політика СРСР. Саме в 
світлі тієї мети всі гілки дерева знань про Україну, український світ, 
українознавство обрізувалися й усихали, а навіть те, що було відомим, 
приховувалося, лицювалося, фальсифікувалося, вилучалося з обігу. 
Відповідно обібраною ставала свідомість народу, деформованою його 
орієнтація, прив’яленою життєва воля, ущербленою – психіка. 

Українознавство – це не просто система знань; це – уроки 
(історичні, державно-політичні, соціально-економічні, 
етнонаціональні, міждержавні, культурно-мистецькі, релігійно-
філософські, морально-етичні) досвіду віків; аналіз причин і характеру 
проблем сучасності; прогноз тенденцій і проектування шляхів 
майбутнього. Тому – це наука інтелекту й моралі, мужності й честі, 
любові до прекрасного і ненависті до потворного.  

Тому-то воювати з українознавством – це воювати та Україною та її 
грядущим; з народом і його життєвим вибором; із світовим українством і 
його історичною місією. А що з Україною воюють і досі – дивуватися не 
доводиться: упродовж віків люди керувалися і своїми, а то й переважно 
своїми інтересами… 

І відповідно до цього: розвивати українознавство – це священний 
обов’язок кожного, хто зацікавлений у пошуках істини й торжестві правди, 
у свідомості життєвої орієнтації, в реальності щастя та бажанні і вмінні 
досягти, вибороти його. Це – наука пошуку й утвердження гармонії: між 
емоціо й раціо, інтелектом і серцем людини; між людиною і природою, 
людиною і сім’єю, родом, нацією; між правами й обов’язками особи; між 
нацією і вселюдством; гармонії людини з власним внутрішнім «Я». 

Тому це наука глибоких гуманістичних ідеалів, любові і 
життєтворчості. Це – наука чесних і благородних. 

З усвідомленням зазначених парадигм на межі 80-90-х років ХХ ст. і 
творилися Інститут українознавства та його духовна дитина – 
гуманітарний ліцей. 

По-перше, вони мали синтезувати й продовжити процес тисячолітніх 
пошуків відповіді на питання: звідки пішла руська Земля; хто першим у ній 
почав княжити (тобто як творилася прадержава); «що ми? чиї сини? яких 
батьків? ким, за що закуті? нащо нас мати привела: чи для добра, чи то для 
зла? нащо живем?» (Т.Шевченко); «Хто такі українці і чого вони хочуть» 
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(М.Грушевський). Яка будучина українців: і на своїй Землі, і по всій 
планеті в наступному третьому тисячолітті?.. 

По-друге, Інститут мав сконсолідувати українознавчу діяльність 
фахівців різних галузей наук у напрямках: вироблення концепції 
українознавства, його історії, теорії, методології; підготовка кадрів 
сучасного рівня мислення й змісту та інтенсивності праці; організація 
комплексних досліджень генези українського етносу, його стану, проблем і 
перспектив у єдності з розвитком людини, природи і мови, держави і нації, 
культури й міжнародних відносин; впровадження українознавства в 
системи освіти й державотворення; координація діяльності з 
українознавчими вітчизняними і зарубіжними центрами. 

Відповідно до цього було сформовано структуру Інституту й 
сплановано та розпочато роботу. 

Важливими віхами на цьому шляху стали міжнародні українознавчі 
конференції за проблематикою: «Роль вищих навчальних закладів 
(інституцій) у розвитку українознавства» (1992 р.); «Українознавство в 
розбудові держави» (1993 р.); «Українознавство в системі освіти» (1994, 
2000, 2002 рр.); «Етапи розвитку наукового українознавства» (1995, 1996, 
1997 рр.); «Українознавство в системах освіти, культури, 
державотворення» (1998 р.),  «Українознавство – наука самопізнання 
українського народу» (2001). 

Співвідносно з окресленою дослідною розвивається й видавнича 
діяльність. 

На цей час побачили світ: матеріали всіх міжнародних конференцій, 
активними учасниками яких були представники 26 країн світу; збірник 
розроблених концепцій, програм і навчальних планів для середньої й вищої 
школи; двотомний збірник наукових праць «Україна, українці, 
українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах»; «Українознавство. 
Хрестоматія у 2-х книгах»; «Українознавство» (1994 р. – посібник; 1996 р. 
– підручник); десятки українознавчих монографій; енциклопедичний 
довідник з української художньої словесності. 

З початку 90-х років виходить науковий вісник Інституту 
«Українознавство» при Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка. 

Так за десятиріччя діяльності було підготовлено фундамент для нового 
рівня і статусу Інституту: Постановою Кабінету Міністрів 21 червня 2000 
року він реформований у Науково-дослідний інститут українознавства 
Міністерства освіти й науки, – і наукових досліджень. А тим самим – і для 
нового типу видання. 

Українознавство – відповідно до предмета дослідження – Україна, 
світове українство, українознавство у їхній часо-просторовій генезі, – він 
буде відбивати не лише синтез українознавчих наук у їх універсальній 
цілісності та системності, а й українознавчі сфери буття та життєтворчості. 

Це означає, що необхідно друкувати матеріали фундаментальних 
досліджень і гіпотези, версії, полемічні трактати; напрацювання у сферах 
джерелознавства й археології, найхарактерніші набутки літератури і 
мистецтва; напрямки практичного втілення українознавства в заклади 
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виховання й освіти; плани, наслідки роботи вітчизняних і зарубіжних 
українознавчих центрів. 

Разом з цим наголосимо: розширення меж українознавчих публікацій – 
це веління часу, - але й воно – не стільки мета, скільки засіб, один із шляхів 
до головної мети. 

Та мета – новий якісний рівень українознавства у всіх його сутностях і 
формах. 

З огляду на це особлива увага буде приділятися розробці історико-
теоретичних, методологічних проблем. Зауважимо: не лише УРЕ, а й 
«Енциклопедія українознавства» вражена вірусом заполітизованості. Час, 
умови робили своє. Маємо відштовхуватися від вимог ХХІ століття: науці – 
науковий метод. У світлі цієї вимоги маємо дослідити й висвітлити історію 
українознавства: у її корінні; вітчизняних і зарубіжних джерелах; у 
характерних рисах етапів і шкіл; бодай у найяскравіших постатях світочів 
українознавства, - і на цій основі скристалізувати найголовніші принципи 
подальшого розвитку науки. 

Цілком зрозуміло, що найпершою вимогою тут буде збір та аналіз 
джерел і документів. 

Відділом історії, теорії, методології НДІУ заплановане кількатомне 
видання енциклопедичного довідника з українознавства. Підготовлено 
перший том – від давнини до ХІХ ст. включно. Опрацьовуються матеріали 
ХХ ст. Наслідки, досвід (як наш, так і інших центрів) зазначеного напрямку 
роботи будуть висвітлюватися журналом. 

І тут постає, сказати б, «принцип принципів»: перечитання, 
переосмислення, перетрактації існуючої спадщини, оскільки, за словами 
М.Рильського, «нове життя нового прагне слова». 

Звернемося до практичних аспектів. Україна – це насамперед етнос. 
Бо змінні територія і державні параметри, а етнос – ядро нації, те зерно, з 
якого вибруньковують мова й культура, життєва воля і психіка, 
ментальність та енергія ідентифікації людей як на терені Батьківщини, так і 
на магістралях планети. 

Однак чи осягнули ми до глибин сутність і роль українського етносу як 
у нашій, так і у вселюдській історії?! 

При цьому не випускаємо з уваги важливих нових видань, навіть 
енциклопедичного типу,  але й того, що переконливої відповіді і за цих 
умов істини в останній інстанції про феномен українського етносу (у всіх 
його рисах: позитивних і негативних, перспективних і консервативних) ми 
не маємо. 

Зрозуміло, що мається на увазі і буття та генеза етносу як 
самодостатнього чинника, і – не меншою мірою – його органічний зв′язок 
та взаємовплив з природою і мовою, вірою й філософією, нацією і 
державою, культурою і мистецтвом; з іншими етносами; до того ж – у 
напрямках життєтворної енергії етносу в площинах: етнос і тип людини, 
сім′ї, роду, нації в їхній самобутній інтегральності і вселюдськості. 

Наголосимо: цієї мети – універсально-цілісного бачення етносу – 
зусиллями тільки етнологів, навіть – найгеніальніших! – не досягти. 
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Так само тільки зусиллями фахівців певних сфер не досягти об′єктивно-
повного бачення сутності та ролі й таких органічних клітин феномена 
України, як Природа, Нація, Держава, Мова, Культура, вся Україна у 
зовнішньому світі. 

Потрібні кооперація й координація зусиль фахівців, науково-системний 
метод і вивчення, й аналізу, й інтерпретації. А для нас – розуміння: 
українознавство не претендує ні на замінника, ні на дублера історії, 
мовознавства, природознавства, культурології, філософії і психології, 
релігієзнавства, політології тощо. Воно – синтез та інтегратор досліджень і 
відкриттів усіх наук, котрі займаються Україною й світовим українством, 
як і його мета – дати цілісний образ України в усіх гранях та часово-
просторових вимірах її буття й перспектив. Потрібні дослідження, що 
розкриватимуть не сутності й проблеми фольклору, етнології, 
мовознавства, літературознавства, мистецтва й культурознавства… як 
окремих наук і чинників буття та поступу, зокрема в проблемах їх 
внутрішнього розвитку, – а роль фольклору, етнології й етнографії, мови, 
культури… – як форм українознавства. 

Випускники Українського гуманітарного ліцею здійснили дослідження: 
«Українське право» (див. «Перспективні освітні технології», – К., 2000) 
через еволюцію української законодавчої системи і тим переконливо 
розкрили розвиток України як правової держави ще з часу Київської Русі. 
Такого ж типу праці проф. О.Таланчук «Усна народна творчість» (див. 
«Українознавство», К., 1998), проф. С.Єрмоленко «Українська мова в 
системі українознавства» (див. «Нариси з української словесності»; К., 
1999), С.Караванського «Пошук українського слова, або боротьба за 
національне «Я», К., 2001), і ін. розкрили роль усної поетичної творчості й 
мови в долі, характері, культурі українців на різних етапах їхньої еволюції. 
Подібно до цього через розкриття характеру української природи проф. 
П.Масляк розкрив образ української геополітики, геостратегії і долі (див. 
Географія України. – К., «Стафед – 2». – 2000.), – а тим самим і кожен з 
них, і тим паче – всі разом (як і автори колективної збірки 
«Українознавство в системі освіти міста Києва» – педагоги столиці) 
розкрили надзвичайно важливі грані цілісного образу України в її 
історичному, часовому, міжнародному, геополітичному, культурному й 
цивілізаційному просторі, чим наблизили нас до першоджерел, проблем, 
перспектив, підвели до шляхів самопізнання й самотворення, до великого 
безмежністю й різнорідністю світу, а світ – до розуміння феномена 
України. 

З якомога повнішої системи окремих фактів, подій, історичних 
особистостей давньої і сучасної історії, на засадах аналізу причин і 
наслідків важливих тенденцій розвитку суспільства, нації, держави, мови, 
культури, політичної і правової системи, характеру й наслідків взаємодії 
людини, роду, етносу і природи, суспільства, людини й мови, цивілізації і 
культури, внутрішніх і міжнародних інтересів, самосвідомості, 
ментальності, психіки, долі й історичної місії створити цілісний образ 
Українського світу, щоб, пізнавши його, творити в світлі 
найгуманістичніших ідеалів, – таке завдання українознавства. 
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Відповідним постає й завдання: пізнаючи, розкриваючи образ 
України – трансформувати українознавство в українолюбство, 
виховувати українську людину, спроможну на свідому історичну 
життєдіяльність в ім′я розквіту Батьківщини, «не ридать, а здобувать 
хоч синам, як не собі, кращу волю в боротьбі!» 

Борімося – поборемо! Нам Бог помагає… 
 
 
 

Кремень В. Г. (Київ) 
 

ВИЩА ОСВІТА І НАУКА –  
ПРІОРИТЕТНІ СФЕРИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА У ХХІ ст. 

 
У статті досліджуються проблеми вітчизняної вищої освіти і науки 

та їх взаємодія в українському суспільстві. Тільки тісна співпраця науки, 
яка виробляє нові знання, й освіти, що олюднює ці знання, забезпечує 
індивідуальний розвиток особистості та й усього українського соціуму в 
ХХІ ст. 

 
Обговорення проблем вищої освіти і науки – вкрай важливе питання. 

Адже саме ці галузі є найбільш пріоритетними сферами ХХІ століття:  
- наука, як сфера, що продукує нові знання;  
- освіта, як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує 

індивідуальний розвиток людини. 
Зрозуміло, що тільки та країна, яка визнала пріоритетний розвиток цих 

сфер і спромоглася забезпечити їх розвиток, може претендувати на гідне 
місце в світовому співтоваристві, бути конкурентоспроможною. 

Про це глибоко і аргументовано говорилося у виступі Президента 
України Л.Д.Кучми на науково-практичній конференції, присвяченій 
інноваційному розвитку економіки, що відбулася тиждень тому. 

Який же стан вищої школи та науки в ній?  
Чи можна позитивно оцінити процеси, що відбуваються у вищій школі? 
Однозначно можна відповісти, що так! Адже в процесі становлення 

української державності, коли вкрай нестабільними були соціально-
економічні умови, коли фактично по-новому структурувався весь 
господарський комплекс держави, нам вдалося не тільки зберегти, а й 
розвинути у багатьох показниках систему вищої освіти. Зберігаючи 
національні освітні традиції, вища школа поступово адаптується до 
ринкових умов, інтегрується у світове співтовариство. Хоча зроблено тут 
далеко не все. 

Мережа вищих навчальних закладів за роки незалежності зросла з 910 
до 997, а кількість університетів, академій, інститутів подвоїлась (з 156 до 
330). У цій структурі вирізнилися 59 національних вищих навчальних 
закладів, котрі в недалекому майбутньому мають перерости в регіональні 
та галузеві центри освіти і науки.  

Розширено доступ громадян до здобуття вищої освіти. За роки 
незалежності чисельність студентів на 10 тисяч населення зросла з 310 до 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 24

468 осіб, при цьому за останні три роки – з 360 до 468. А для вищих 
навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації цей показник 
подвоївся (зріс з 168 до 348 ). 

На сьогодні контингент студентів становить майже 2,3 млн. осіб. Є 
тенденція до омолодження студентства України: середній вік студента у 
1993 році становив 20, зараз 19 років.  

Таку динаміку кількісних змін вищої школи забезпечено через:  
- поступове нарощування обсягів державного замовлення (за 

останні два роки держзамовлення на бакалаврів збільшено на 11,2 
відсотка, на цей рік передбачається збільшення на 3 відсотки);  

- запровадження багатоканального фінансування вищої освіти, у т.ч. 
й платного навчання (на сьогодні контингент студентів усіх рівнів 
акредитації структуровано таким чином: доля вищих навчальних закладів 
І-ІІ та ІІІ-ІУ рівня акредитації, відповідно 40,6 та 39,2 відсотки – 
державний бюджет, 11,1% та 0,6% - місцеві бюджети, 0,8% та 1,0% - 
кошти галузей, 47,5% та 59,2% - кошти юридичних і фізичних осіб. 
Показники прийому на перші курси показані на слайдах 3 та 4. 

- створення вищих навчальних закладів недержавної форми 
власності та збільшення кількості відокремлених підрозділів; 

- постійного оновлення спеціальностей і програм підготовки 
фахівців. 

Маємо поступ у питаннях демократизації та гуманізації вступної 
кампанії, насамперед, через урізноманітнення форм відбору молоді на 
навчання (надання права на вступ до декількох вищих навчальних закладів 
на підставі копії документа про освіту, зміну термінів прийому 
документів і проведення вступних випробувань та здійснення конкретних 
кроків щодо соціального захисту окремих категорій вступників, зокрема, 
кількість студентів-інвалідів з 1995 року зросла з 2,5 тис. до 6,0 тис. осіб). 

Є позитивні зміни в управлінні вищою освітою на рівні регіону, яку 
здійснюють обласні управління освіти і науки у тісній взаємодії з 
регіональними радами керівників вищих навчальних закладів. Є також 
зрушення у питаннях взаємодії Міністерства освіти і науки з 
міністерствами і відомствами, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.  

Так спільно з Міністерством оборони успішно реалізується реформа 
військової освіти. В структурі цивільних університетів створено військові 
інститути, які готують офіцерів в межах прийому студентів до цивільних 
університетів за інтегрованими навчальними планами. В результаті маємо 
високі економічну ефективність і якість підготовки. 

Національний медичний університет ім. Богомольця Міністерства 
охорони здоров’я та Національний технічний університет “КПІ” разом 
започаткували підготовку фахівців з медичної електроніки. Тісно ми 
взаємодіємо із системою аграрної освіти, а також з Мінпраці та соціальної 
політики з питань розробки державних стандартів. 

Сьогодні ми аналізуємо стан наукової роботи в університетах і наукових 
установах, що підпорядковані Міністерству освіти і науки. А це потужна 
система, у якій  сконцентровано більше половини докторів і кандидатів 
наук України. Переконливими результатами вони довели свою 
життєздатність та конкурентоспроможність.  
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Підтвердженням цьому є динаміка кількості лауреатів Державних 
премій з числа вчених вищих навчальних закладів (у 2000 році преміями 
відзначено 17, у 2001 – 12, у 2002 – 21 особу). 

Вищі навчальні заклади залишилися основним осередком формування 
кадрового наукового потенціалу: чисельність аспірантів у них складає 
майже 19 тисяч осіб.  

Започатковано реальну співпрацю вищих навчальних закладів та 
академічних установ у питаннях підготовки магістрів-науковців через 
створення спільних інститутів, факультетів, кафедр. 

Поступового розвитку в системі вищої школи набуває така форма 
організації науки як створення технологічних парків. Тільки за 9 місяців 
минулого року на розвиток науково-дослідної та дослідно-
конструкторської бази технологічних парків було спрямовано понад 20 
млн. гривень.  

Наукові дослідження вищої школи стають більш відомі за межами 
держави. Хоча чесно скажу, що особливо похвалитися нам ще рано. Так, за 
конкурсом, що проводиться Українським науково-технологічним центром, 
міжнародні гранти отримали 496 проектів, серед них – тільки 36 проектів 
вищих навчальних закладів на загальну суму більше 3,5 млн. доларів США. 
Ще 60 спільних проектів виконують 20 вищих навчальних закладів в 
рамках 13 міждержавних програм науково-технічного співробітництва. 

Помітним зрушенням у сфері науки вищої школи певним чином 
сприяло запровадження в Міністерстві освіти і науки системи координації 
наукових досліджень підвідомчих організацій, конкурсного відбору 
проектів наукових досліджень, приймання звітів тощо. 

Сучасному світу притаманний надзвичайно високий динамізм зміни 
технологій, знань та інформації. Тому Міністерством освіти і науки 
прийнято ряд важливих документів і вжито заходів щодо розвитку сфери 
науково-технічної інформації. Перш за все тут слід відзначити активну 
діяльність Українського інституту науково-технічної і економічної 
інформації. 

Проте це не вирішує проблем функціонування національної системи 
НТІ як загальнодержавної структури. З метою здійснення системної роботи 
всіх ланок, що займаються інформаційною діяльністю – державних, 
відомчих і регіональних потрібно вирішити ряд питань нормативного і 
фінансового забезпечення цієї діяльності, як основи для створення 
ефективної загальнонаціональної системи науково-технічної інформації. 

Однак функціонування цієї системи неможливо без вирішення проблем 
захисту інтелектуальної власності. Тому відповідний департамент 
міністерства в цьому році доклав значних зусиль щодо створення 
законодавчо-нормативної бази цієї діяльності. 

Започатковано також підготовку фахівців для роботи в системі установ 
інтелектуальної власності, які мають забезпечувати перехід суспільства до 
науково-інформаційних технологій. Все це також має сприяти 
найскорішому вступу України до СОТ. 

Вища освіта і наука поступово інтегруються до міжнародного 
освітнього простору. На сьогодні укладено 82 міжурядових і 45 
міжвідомчих угод про співпрацю в галузі освіти і науки з 56 країнами світу, 
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15 з яких – це міжурядові угоди про взаємне визнання документів про 
освіту, наукові ступені і вчені звання. Ще майже 90 проектів міжнародних 
угод в галузі освіти і науки, третина з яких угоди про взаємне визнання 
документів про освіту, надіслано іноземним партнерам на узгодження. 

В рамках програми Європейського Союзу ТЕМПУС, починаючи з 1993 
року, вищі навчальні заклади України реалізували 90 проектів на суму 25 
млн. євро. В даний час в рамках цієї програми 33 українських університети 
здійснюють ще 36 проектів на загальну суму 5 млн. євро. 

Особливо хочу відзначити роль в євроінтеграційних процесах 
укладення і ратифікації Угоди між Україною і Європейським Союзом про 
наукове і технологічне співробітництво, що надасть можливість 
українським науковцям взяти участь у реалізації проектів, що 
здійснюватимуться в масштабах Шостої рамкової програми ЄС. 

У рамках Хартії особливого партнерства між Україною і НАТО 
Міністерство освіти і науки України здійснює 17 наукових проектів, а 
взагалі у співпраці з міжнародними організаціями в 2002 році реалізовано 
42 таких проекти. 

Сьогодні контингент іноземних студентів становить 25 тисяч осіб. При 
міністерстві розпочав функціонувати Центр міжнародної освіти, який буде 
допомагати залучати іноземців для навчання в Україні, проведені 
переговори з рядом країн. Крім цього спеціальна робоча група працює над 
створенням Державної програми підготовки фахівців для зарубіжних країн. 

Звичайно, що здобутки вищої освіти та науки не обмежуються лише 
приведеними даними, їх перелік значно більший. Кожен з учасників 
засідання колегії може детально ознайомитися з показниками вищої 
школи, що подані у розданих матеріалах.  

Ми ж власне зібралися не для самовихваляння, наше завдання полягає в 
тому, щоб надати нового імпульсу розвитку вищої освіти та науки, як 
потужним важілям економічного і взагалі суспільного прогресу. 

Вважаю, що на даному етапі розвитку нашого суспільства потрібні 
кардинальні кроки щодо внутрішньої модернізації, структурної перебудови 
системи вищої освіти. При цьому будемо керуватися тим, що у світі все 
більше робиться наголос на якості освіти, на універсальності підготовки 
випускника та його адаптованості до ринку праці, на особистісну 
орієнтованість навчального процесу та його інформатизацію, на важливість 
освіти у забезпеченні сталого людського розвитку. Причому, такі зміни 
повинні базуватися винятково на науково-обгрунтованих засадах.  

У процесі подальшої модернізації вищої освіти маємо керуватися тим, 
основоположним принципом, котрий задекларовано у Національній 
доктрині розвитку освіти України –  забезпечення рівного доступу до 
здобуття якісної вищої освіти. 

Нам не уникнути проблеми удосконалення мережі вищих навчальних 
закладів, їх структури.  

Збільшення чисельності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації на адміністративно-територіальній одиниці, з одного боку - це 
позитивний процес, але з іншого боку - це й нові проблеми.  

Так, майже половина вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації державної і комунальної форм власності (112) має контингент 
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студентів до 6 тисяч, а 33 з них – до 2 тисяч, що аж ніяк не співставляється 
із зарубіжними аналогами . У секторі недержавних вищих навчальних 
закладів цей показник взагалі вражає - половина з них має контингент 
студентів до 500 осіб. 

Якщо ж розглянути середній контингент студентів з розрахунку на один 
вищий навчальний заклад ІІІ-ІУ рівнів акредитації за підпорядкуванням, то 
спектр вражаючий: цей показник становить від 312 студентів денної форми 
навчання навчального закладу Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства до 5 тисяч студентів навчальних 
закладів Міністерства освіти і науки. 

Укрупнення вищих навчальних закладів, якщо керуватись 
національними інтересами, а не власними, стає важливим завданням.  

Безумовно, проводити його слід поступово і виважено. Одним із 
перспективних шляхів  може бути створення на базі нині існуючих вищих 
навчальних закладів університетів регіонального типу. Цей процес не 
повинен зводитися до чисто механічного об’єднання всіх закладів. 
Необхідно всебічно проаналізувати структуру підготовки фахівців за 
спеціальностями, регіональні потреби в них, науковий потенціал цих 
закладів та враховувати, чи навчальний заклад регіонального спрямування, 
чи загальнодержавного.  

З вирішенням цього питання тісно пов’язане інше, - 
перепідпорядкування вищих навчальних закладів Міністерству освіти і 
науки. З цього питання ми маємо відповідне доручення Кабінету Міністрів 
України і зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом. 

У контексті мережі зупинюся на вкрай важливій проблемі 
функціонування відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів. Їх 
створення було обумовлено необхідністю наближення місця надання 
освітніх послуг до місця проживання студентів. 

Але, на жаль,  в цілому позитивне явище набуло гіпертрофірованих 
форм. Тільки за останні 2 роки кількість позабазових підрозділів 
збільшилась з 438 до 710. Головне ж в тому, що в багатьох із них відсутні 
можливості надавати якісну освіту. 

Стурбоване такими тенденціями міністерство прийняло рішення 
провести перевірку позабазових підрозділів і ввести норму про 
обов’язковість їх включення до ліцензій навчальних закладів тільки після 
перевірки на місцях. 

Що ж показали перевірки? 
- в багатьох випадках відсутні правові підстави їх створення; 
- невідповідність змісту діяльності назві (особливо це стосується 

навчально-консультативних центрів і пунктів); 
· відсутність належного кадрового та методичного забезпечення, 

відсутність комп’ютерного забезпечення навчального процесу або й взагалі 
сучасного комп’ютера, хоча саме тут можна було б максимально 
використовувати надзвичайно перспективну технологію дистанційного 
навчання; 

· діяльність без ліцензії, або перевищення ліцензійних обсягів; 
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· відсутність погодження з обласними органами управління, що 
передбачено законодавством та відкриття підготовки фахівців за 
спеціальностями, якими область перенасичена. 

Важливою складовою вищої освіти є навчальні заклади І-ІІ рівнів 
акредитації. Окрім спільних для вищої освіти проблем вони також мають і 
ряд специфічних труднощів, як і досягнень. Сьогодні ми маємо 590 
училищ, технікумів, коледжів. 

Гнучкість та мобільність, практична скерованість і невисока вартість 
навчання, роблять цей тип закладів надзвичайно привабливими, особливо 
для дітей громадян з невисокими прибутками. 

Унікальність цих закладів полягає в тому, що там здійснюється прийом 
і на базі 9-го класу, і це не просто навчальний заклад – це високого гатунку 
виховна установа. Це й рання профорієнтація, це й якісна практична 
підготовка, це й нарешті потужна інфраструктура. 

Нам вбачається, що насамперед треба розв’язати проблему оплати праці 
педагогічних працівників, тобто перейти від шкільної погодинної до 
посадової як у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Це 
створить умови для більш ефективної організації навчального процесу і 
дозволить диференціювати навчальну роботу викладача в залежності від 
його участі в інших видах педагогічної діяльності. 

Друге, через комплекси налагодити зв’язки з університетами і в такий 
спосіб реалізовувати ступеневість здобуття вищої освіти. Необхідно 
удосконалювати порядок інтеграції з університетами через більш органічне 
поєднання взаємних потенціалів і взаємних, я підкреслюю, інтересів тощо. 

Третє, вважаю, що технікумам треба відмовитися від намагань стати 
коледжами, бо зміна статусу перетворилася не в що інше як у зміну 
вивіски. Зрозуміло, що підготовка бакалаврів неможлива в умовах коледжу 
насамперед через відсутність відповідних науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації. До того ж в цьому немає потреби. 

Четверте. В умовах, коли реформується загальна середня освіта і старша 
школа стає профільною, технікуми, окрім інших завдань повинні 
виконувати також функції профільної старшої школи. У нас є 
кваліфікований педагогічний персонал, матеріальна база та соціальна 
інфраструктура. 

Головне завдання для цієї підгалузі вищої освіти – знайти соціального 
партнера, свого замовника кадрів і стати органічною складовою того чи 
іншого підприємства, галузі, сфери малого підприємництва, сфери послуг 
тощо. 

Думаю, що ці та інші актуальні проблеми розвитку навчальних закладів 
І-ІІ рівня акредитації слід обговорити спеціально, можливо провести з цією 
метою Всеукраїнську нараду їх керівників. 

Невід’ємною складовою проблеми мережі вищих навчальних закладів є 
проблема працевлаштування випускників, взаємодії роботодавців з вищими 
навчальними закладами, структури та обсягів підготовки фахівців з вищою 
освітою. 

Хочу зазначити, що в останні роки ми надзвичайно обережно торкалися 
питань працевлаштування. У наших підходах переважала стратегічна 
позиція – розширення доступу до вищої освіти. Вона не втрачає 
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актуальності і на майбутнє, бо відповідає світовим тенденціям, сприяє 
розвитку особистості і її підготовці до життя, веде до зростання 
інтелектуального потенціалу нації. 

Але ми не можемо пасивно споглядати невирішеність проблеми 
працевлаштування випускників (а в багатьох ВНЗ цей показник сягає до 40 
відсотків).  

Причина такого явища не лише в економічних труднощах держави, 
причина криється і в регіональних диспропорціях обсягів підготовки 
фахівців, у т.ч. обсягів державного замовлення, та в ефективності співпраці 
навчальних закладів з роботодавцями, дієвості керівництва вищим 
навчальним закладом. 

Проблема працевлаштування стосується безпосередньо і системи 
освіти. Протягом кількох років має місце парадоксальна ситуація - вчителів 
готуємо достатньо, а в школі на початок і цього навчального року було 
понад 6 тисяч вакансій. Дефіцит вчителя вже не тільки в селі, а й у місті. 

Для вирішення проблем потрібні радикальні мотивуючі заходи. На 
виконання Державної програми “Вчитель” нами підготовлено проекти  
Урядових постанов з цього приводу, реалізація яких буде сприяти 
вирішенню проблеми. Але і в педуніверситетах, як і взагалі у вищих 
навчальних закладах,   слід працювати більш наполегливо і творчо. 

За нинішніх умов традиційні стосунки навчального закладу і замовника 
вже не спрацьовують. Вони мають набути характеру неперервності, 
складовими якого можуть бути: цільовий  прийом або, підкреслюю,  
орієнтація студента на місце роботи на перших курсах, фахова практика - 
працевлаштування.  

Розуміння студентом необхідності формувати власну фахову 
конкурентоспроможність слід відпрацьовувати ще на стадії відбору молоді 
на навчання. Це якраз і стане потужною мотивацією якісного навчання. 

Сьогодні система вищої освіти і кожний вищий навчальний заклад 
окремо повинні функціонувати у форматі “економічність – ефективність - 
результативність”. А для цього необхідно мати власну маркетингову 
стратегію просування на ринку освітніх послуг та ринку праці, вивчати 
ситуацію та узгоджувати потреби цих ринків, врешті-решт боротися за 
кожне робоче місце. Разом із роботодавцями створювати інституції 
додаткової професійної освіти для більш швидкої адаптації фахівця до 
конкретного місця роботи. 

В перспективі ж це потрібно вирішувати шляхом органічного поєднання 
підготовки і перепідготовки фахівців, створивши ефективну систему освіти 
дорослих на протязі усього життя. З цією метою нами підготовлена 
структура Закону про освіту дорослих, яка є у Ваших роздаткових 
матеріалах. І ми просимо на протязі цього місяця подати пропозиції до 
Міністерства. 

Ця система має також створити умови для задоволення особистих 
освітніх потреб населення, незалежно від ситуації на ринку праці. Мета 
цього – глибоко соціальна: підвищити загальний рівень освіченості нашого 
народу, що  позитивно вплине також  на соціально-економічну ситуацію в 
країні. Адже ще в 1816 році відомий американський політик, колишній 
Президент цієї країни Томас Джефферсон сказав: “У цивілізованому світі, 
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якщо народ хоче бути одночасно невігласним та вільним, то він бажає того, 
чого ніколи не було й не буде”. 

І все ж результати реального, а не на папері працевлаштування 
випускників і надалі будуть одним із критеріїв оцінки діяльності ректора і 
вузу в цілому. 

Для прикладу успішного вирішення цього питання назву Національну 
юридичну академію ім. Я.Мудрого, де в цьому році отримали реальне місце 
працевлаштування практично 100% випускників. Вони дбають таким 
чином і про студента і про імідж Академії. 

Щодо державного замовлення. Вважаємо, - для кожного керівника 
вищого навчального закладу питання державного замовлення на підготовку 
фахівців є принципово важливим з огляду на визнання ефективності 
навчального закладу. 

Додаткові обсяги державного замовлення нами скеровувались в 
минулому році, в першу чергу, на запровадження нових та на підтримку 
наукоємних спеціальностей, що важливі для базових галузей народного 
господарства. Саме на це націлював міністерство і Президент України на 
конференції тиждень тому. В цьому році ми ще більше посилимо увагу до 
інженерних спеціальностей, до технічної вищої школи взагалі. Структура 
зарахованих за галузями знань показана на слайді 10. 

Водночас методологія розміщення державного замовлення у вищих 
навчальних закладах має зазнати змін. Уряд орієнтує міністерство на 
запровадження тут конкурсних основ. Слід також більш урівноважити 
можливості регіонів, які нині суттєво відрізняються. 

Зверніть увагу на  слайди 11 і 12 
Так, у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів Чернівецької області за 

кошти державного бюджету навчається 45,3 відсотка студентів, 
Тернопільської області – 63,5 відсотка (показник по Україні – 51,8 
відсотка). Також контрастна регіональна ситуація з вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації: Тернопільська область – 25,6 відсотка, 
Дніпропетровська – 51,8 відсотка (по Україні – 39,8 відсотка). 

Наступне – це диференціація державного замовлення за освітньо-
кваліфікаційними рівнями.  

Нам потрібно активніше запроваджувати заявлену ступеневість вищої 
освіти, зокрема, у частині визначення державного замовлення вищим 
навчальним закладам ІІІ-ІУ рівнів акредитації для прийому вступників на 
старші курси на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. Реалізація 
схеми “молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст” або “молодший 
спеціаліст – спеціаліст” є однією з важливих форм мотивації навчання 
студентів у технікумах та підтримки обдарованої молоді, скорочення 
термінів здобуття повної вищої освіти. 

До речі, такий позитивний досвід набуто впродовж багатьох років у 
галузі педагогічної освіти, де державне замовлення за заочною формою 
навчання в межах 80 відсотків зорієнтоване для прийому випускників 
педагогічних коледжів та училищ.  

І ще про одну проблему, яка хвилює більшість ректорів. Незважаючи на 
суттєве збільшення контрольних показників прийому для навчання за 
кошти державного бюджету кількість студентів, що вступили у цьому році 
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для навчання на платній основі значно переважає чисельність студентів 
бюджетників у вузах. Це не вписується  у вимоги статті 23 Закону “Про 
вищу освіту”, про співвідношення 51:49% між студентами, що навчаються 
за держзамовленням і на комерційній основі. Підрахунки показують, якщо 
б у цьому році вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації 
дотримувались вимог цієї статті, то кількість прийнятих на перший курс у 
порівнянні з минулим роком скоротилась би на 66 тисяч осіб. В такій 
ситуації за 5 років контингент студентів зменшиться на 330 тис. Із 
розрахунку вартості підготовки одного студента платника в середньому на 
рік 2500 гривень, виходить що система вищих навчальних закладів 
втратить реальні інвестиції у 825 млн. гривень. При цьому найбільше 
постраждає вища школа таких важливих галузей як медицина, аграрії, 
транспортники. 

Я вже не кажу про те, що 330 тис. молодих людей не отримає вищу 
освіту. Великі інтелектуальні втрати, цілком зрозуміло,  понесе і держава. 

Тому в своїх пропозиціях щодо змін до Закону “Про вищу освіту” 
міністерство просить зняти цю норму. Користуючись присутністю 
заступника Голови Верховної ради Зінченка О.О., голови Комітету 
Верховної Ради з науки і освіти Ніколаєнка С.М., голови підкомітету з 
вищої освіти Устенка О.А., інших народних депутатів, які нам завжди 
допомагали і допомагають у прийнятті законів, просив би їхньої підтримки 
у цьому питанні. 

На жаль, існує ще одна небезпека для вищої школи України, що 
пов’язана з досить успішними результатами прийому на платній основі. 
Все частіше Мінфін та Мінекономіки підіймають питання про зміну 
статусу вищих навчальних закладів. Пропонується позбавити їх статусу 
бюджетної установи і перетворити в організації отримувача бюджету. 
Звідси витікає цілий ряд негативних наслідків щодо оподаткування, 
пенсійного забезпечення і т.п. Обговорення цієї проблеми на засіданні ради 
ректорів Київського, Дніпропетровського регіонів показало абсолютне 
несприйняття такої “фінансової реформи”. 

Навіть найбільш потужні на сьогодні університети, для яких обсяги 
фінансових надходжень за рахунок надання платних послуг становлять 80-
85 відсотків не зможуть вижити в новому статусі. А що вже говорити про 
інженерну, педагогічну, природничо-наукову освіту, за яку ніхто 
найближчим часом суттєво не буде платити? Якщо ж врахувати ще й 
наближення демографічного спаду, то ця проблема може проявитися вже 
як кризова для всієї вищої освіти України. 

З іншого боку, я можу погодитись з колегами фінансистами і вже казав 
про це раніше, що система економічних відносин у вищій школі має бути 
переглянута. Але реформування має проводитись на науковій основі, 
комплексно, а не зводитись до примітивного зменшення фінансування 
різними способами. Чому б, наприклад, нам не розробити ринкові схеми 
ефективного використання вузами позабюджетних коштів, створення 
фондів, розширення можливостей щодо використання депозитних 
рахунків, включення в собівартість продукції витрат на проведення 
практики студентів і т.п.? 
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Заслуговують на увагу також пропозиції ректорів навчальних закладів 
щодо: 

- здійснення більш глибокої диференціації оплати праці різних 
категорій викладачів; 

- опрацювання  ринкових  підходів до формування професорсько-
викладацького складу, передбачивши, наприклад, його поділ на штатний 
(кадрове ядро) та (позаштатний) персонал. До речі, це використовують 
заклади приватної освіти, які таким чином  мають більші можливості щодо 
залучення кращих фахівців до навчального процесу; 

- переглянути систему оподаткування за якою податком 
обкладається не тільки матеріальна допомога, а й стипендії благодійних 
фондів для підтримки талановитої молоді; 

- розробити механізми адресної підтримки талановитої молоді, 
глибоко переконаний, що окрім академічної, маємо запровадити і соціальні 
стипендії. 

Саме на вирішення таких завдань слід сконцентрувати на наш погляд 
свої спільні зусилля фінансистам та економістам Міністерства освіти і 
науки, Мінфіну, Мінекономіки та Мінпраці і соціальної політики. 

Звісно це все має відбуватись за умов жорсткого контролю з боку КРУ, 
рахункової палати та податківців. 

В міністерстві спільно із Київським національним економічним 
університетом розпочата робота по створенню сучасної моделі економіки 
освіти в цілому, і вищої, зокрема. Ми просимо підключитись до цієї роботи 
інші вузи, особливо економічного профілю. 

Але звертаючись до Вас, шановні ректори і директори вищих 
навчальних закладів хочу підкреслити, що при всіх удосконаленнях 
економічних відносин міністерство буде сповідувати сувору 
відповідальність керівників за порушення фінансової дисципліни. 

За матеріалами перевірок КРУ в минулому році проведено два засідання 
колегії, на яких було зроблено серйозні висновки щодо окремих керівників.  

Типовими порушеннями є: 
• неповне надходження орендної плати та плати за навчання (Серед 32 

перевірених навчальних закладів втрата доходів склала 461 тис. гривень); 
• незаконні витрати при проведенні ремонтно-будівельних робіт (У 22 

перевірених вищих навчальних закладах виявлено 365 тис. гривень 
незаконних витрат); 

• незаконні витрати на виплату заробітної плати, стипендій, 
обов’язкових платежів до державних цільових фондів (Таких порушень в 
нашій системі в минулому році виявлено на суму 418 тис. гривень); 

• сплата за оренду енергоносіїв та комунальних послуг (Таких порушень 
виявлено на суму 149 тис. гривень); 

• незабезпечення дотримання вимог чинного законодавства про 
закупівлю товарів та послуг за державні кошти. 

Зайвий раз драматизувати ситуацію я не хочу, але попереджаю щодо 
необхідності більш серйозно поставитись до вирішення фінансових питань, 
особливо пов’язаних з проблемами енергозбереження. 
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І ще одна тема, до якої я просив би привернути особливу увагу -  тема - 
хабарництва. На превеликий жаль, традиційними, так би мовити 
“штатними”  зусиллями усунути це ганебне явище не вдалось.  

Постійні листи, звернення на сайт міністерства, запити батьків і 
студентів, питання з боку преси, свідчення знайомих, діти яких вчаться, 
показують, що далі так працювати просто неможливо.  

Екзамени, заліки, курсові та дипломні роботи стали для частини 
викладачів своєрідними платними послугами. Причому, ситуація змінилася 
на 180 градусів – раніше “нерадиві” студенти пропонували хабар, а зараз 
часто сам викладач створює такі умови, щоб стимулювати такий процес. 

Цього ми терпіти не можемо і не будемо.  
Нещодавня колегія Міністерства освіти і науки, де розглядалося 

питання про правопорушення, посадові зловживання та хабарництво у 
системі освіти, засвідчила, що без рішучих дій зрушень у розв’язанні цієї 
проблеми не буде. Я думаю, що ви вже ознайомилися з матеріалами колегії 
і вжили заходів щодо реалізації визначених нею завдань. 

Міністерство не обмежуватиметься лише розпорядчими діями, а разом 
із представниками компетентних органів буде застосовувати оперативні дії. 
Вам же рекомендуємо залучити до цієї справи органи студентського 
самоврядування, які, до речі, пропонують створити свої структури, для 
виявлення таких фактів та інформувати вас і відповідні міністерства.  

Ректор, директор відповідальний за все, що робиться у навчальному 
закладі. Такий підхід ми будемо жорстко сповідувати, в тому числі при 
проведенні конкурсу на заміщення посади керівника навчального закладу.  

На початку доповіді в якості стратегічного було назване завдання щодо 
досягнення високої якості освіти. Від цього залежить 
конкурентоспроможність наших вищих навчальних закладів на 
міжнародному ринку послуг, а наших випускників –  і на внутрішньому і на 
міжнародному ринку праці. 

В умовах глобалізації освіти, появи транснаціональної освіти і 
потужних корпорацій, які її забезпечують, якість стає чинником, що 
визначає саму можливість існування того чи іншого вищого навчального 
закладу незалежно від форми власності. 

Впевнений, що вже не тільки ректори приватних вузів, а й керівники 
більшості державних відчули, по-перше, конкуренцію, по-друге, що саме 
все більше приваблює абітурієнтів? А це – новизна програм, якість 
організації навчального процесу, турбота, так і хочеться сказати 
батьківська, про всі аспекти перебування молодої людини в статусі 
студента. Зокрема це і допомога щодо працевлаштування випускників, що 
все частіше ми бачимо в рекламі приватних вузів. 

Які на сьогодні складові забезпечення якості підготовки, а якщо більш 
широко сказати – якості освітніх послуг:  

- якість підготовки в середній загальноосвітній школі та справедливість 
системи конкурсного зарахування на навчання; 

- сучасність і актуальність запропонованих програм навчання, наявність 
чітких стандартів вищої освіти; 

- застосування сучасних технологій і методик організації навчального 
процесу та якісне його науково-методичне та матеріально-технічне 
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забезпечення, високий рівень організації роботи бібліотек, що має місце 
наприклад в Київському національному університеті Шевченка, 
університеті Поділля, Тернопільському педагогічному університеті та 
багатьох інших; 

- високий науково-педагогічний рівень викладачів, рівень їх знань, 
принциповість і вимогливість; 

- наявність ефективної системи контролю якості організації підготовки; 
- відповідність системи вищої освіти вимогам світового освітянського 

простору, конкурентоспроможність та визнання документів про освіту за 
кордоном. 

За останній рік ми досить плідно працювали в зазначених напрямках.  
Маємо здобутки, але маємо і невирішені проблеми, більше того 
з’являються навіть нові негативні тенденції, що знижують імідж вищої 
школи України. 

Багато провідних вищих навчальних закладів змогли продемонструвати 
наявність інновацій в організації освітньої і наукової діяльності. 
Міністерством було організовано серію регіональних семінарів по обміну 
іноваційним досвідом. Не все зроблене було оцінено однозначно, від чогось 
прийшлось відмовитись. Те, що знайшло схвалення, представлено в 
збірнику матеріалів, який вам роздано.  

Особливо хотів би відзначити інноваційну роботу, що проводиться 
Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Дніпропет-
ровським національним університетом, Національним технічним 
університетом КПІ, Національними політехнічними університетами з 
Харкова, Львова, Національним гірничим університетом з 
Дніпропетровська, Національними економічними та торгово-економічними 
університетами з Києва, Національним університетом ім. І.Франка зі 
Львова, Київським національним авіаційним університетом, де ми 
знаходимося і багато інших.  

Які завдання насамперед постають перед нами для забезпечення 
високого рівня якості освіти? 

Потрібно переглянути схеми організації прийому на перші курси, 
запровадивши сучасні технології тестування та усунувши подвійні 
стандарти оцінки знань. Хто вступає на конкурсній основі на бюджетні 
місця складають конкурсні іспити. Хто вступає навчатися на платній 
основі, або приходить із системи довузівської підготовки, а вона теж 
платна, - проходять лише співбесіду. У цьому плані ми зайшли дуже 
далеко. Деякі ректори пропонують абітурієнтам внести гроші на спеціальні 
фонди на розвиток науки, що мають окремі від університету рахунки  ще 
перед поданням документів, і тоді їм надається право вступати за 
результатами співбесіди. Ми вже маємо і випадки коли, порушуючи норми, 
що прийняті у всьому світі, до паралельного навчання за програмою 
бакалавра допускаються учні 11 класу, які ще не мають атестата. Або ще 
краще. До міністерства надходять пропозиції дати дозвіл випускникам 
платної гімназії бути зарахованими на 3-й курс технічного університету. Як 
бачите в надмірній  гонці за гривнею виникають такі “унікальні”  програми 
навчання і контролю якості знань. 
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Хочу підкреслити, що проблема об’єктивності прийому за рівнем знань 
ще більшою мірою стосується закладів недержавної форми власності. Це 
тема окремої розмови. 

Вважаю, що нам слід предметно зайнятися впровадженням ідеї – 
проведення єдиного випускного іспиту – тестування тих, хто закінчує 
середню школу.  

Над цим вже працює Центр тестування, який створено при фінансовій 
підтримці Фонду “Відродження”.  

Це буде крок до запровадження нового принципу організації прийому 
до вищих навчальних закладів за результатами загальнодержавного 
тестування.  

З цього року міністерство планує також вдосконалити умови 
зарахування бакалаврів для продовження навчання за програмами магістра. 
Зокрема планується встановити спеціальну квоту прийому на 5-й курс 
Національних університетів. На ці місця мають право вступати за 
конкурсом випускники-бакалаври інших вищих навчальних закладів. 
Таким чином ми сподіваємось досягти: 

- посилення рівня конкурентності між вузами за право готувати 
магістрів; 

- надання студентам можливість більшого вибору, більшої 
вертикальної мобільності і прав поборотись за місце в провідному вищому 
навчальному закладі; 

- надати периферійним вищим навчальним закладам право 
здійснювати цільове направлення кращих своїх випускників бакалаврату до 
найкращих вузів країни для підготовки за магістерськими програмами 
своїх майбутніх викладачів, науковців.  

Суттєва роль у досягненні високого рівня якості освіти та її 
відповідності європейським нормам відводиться державним стандартам. 

На сьогодні суто на добровільній безоплатній основі, за що велика 
подяка керівникам вузів і виконавцям, завершено розробку професійних 
частин галузевих стандартів для 95% спеціальностей молодшого 
спеціаліста та 70% напрямів підготовки бакалаврів. Підготовлено і подано 
до Кабінету Міністрів проекти державних складових стандарту - Перелік 
кваліфікацій та Перелік напрямів і спеціальностей. Однак це перше 
покоління стандартів і їх слід буде систематично оновлювати. 

При розробці стандартів слід враховувати започатковані в Європі 
процеси щодо створення єдиного освітнього простору. Хочу запевнити Вас, 
що МОН прикладе максимум зусиль для руху у напрямку Європейського 
освітнього простору. Рекомендації до нормативних вимог визначаються в 
Лісабонській та Болонській конвенціях, які головною умовою відповідності 
систем освіти називають компетентність випускника вищого навчального 
закладу. 

Тому в державних стандартах потрібно чітко визначити поняття 
кваліфікацій і оновити їх перелік. Це одне із найскладніших завдань, що ми 
маємо виконати найближчим часом разом із Мінпраці і соціальної 
політики. 
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За різних причин нами ще не введено наближений до європейського 
формату додаток  до диплома, хоч його макет вже розроблено. Головна 
перешкода – фінансова неспроможність щодо його виготовлення. 

Можливо на першому етапі такий додаток слід видавати за помірну 
плату бажаючим, щоб полегшити для них процедуру визнання за кордоном. 

Думаю, що ми суттєво відстаємо від європейських вимог відносно 
ефективності діагностики якості знань. Формально в системі нашої вищої 
освіти використовуються практично ті ж самі методики атестації студентів. 
Але у нас менш широко застосовуються комп’ютерні технології, поточне 
тестування. Турбує також низький рівень вимогливості дуже багатьох 
наших викладачів. В цьому контексті слід вжити заходів щодо підвищення: 

- ефективності проведення ректорських контрольних; 
- ефективності та принциповості перевірок і контрольних, що 

проводить Державна інспекція, осучаснення типу здійснення цих 
перевірок; 

- ефективності роботи комісій, що здійснюють перевірку в процесі 
проведення ліцензування та акредитації. 

Що стосується останніх процедур, то наступний рік – рік масової 
акредитації спеціальностей та вищих навчальних закладів в цілому.  Для 
багатьох з них це вже повторна акредитація. Входити в цей процес зі 
старими підходами неприпустимо, слід врахувати всі пропозиції, що 
направлені на підвищення ефективності навчального процесу.  

Вихід системи освіти на європейський простір неможливий без 
введення такого багатоцільового механізму покращання якості освіти як 
Європейська система тестів і стандартів. 

За своїми масштабами, це надзвичайно багатопланова і високозатратна 
перебудова схеми організації навчального процесу. Але уникнути цього ми 
не можемо, як не можемо залишатись обабіч розвитку світової освіти. 

Окремі вищі навчальні заклади мають досить солідні напрацювання,  
практичне запровадження модульно-рейтингової системи оцінки знань 
студентів.  

Розширивши цей експеримент за рахунок введення для оцінки набутих 
знань систему кредитів, ми значною мірою демократизуємо процес 
навчання, суттєво  посилимо роль самостійної роботи студентів, 
забезпечимо можливості горизонтальної (вибір програм та спеціальностей 
підготовки) та вертикальної (вибір послідовності вивчення та складання 
іспитів з навчальних курсів) мобільності студентів у визначенні 
індивідуальних траєкторій та змісту навчання. 

Така система оптимізує умови навчання студентів та навчальної 
діяльності викладача, докорінно змінює відносини викладач-студент, 
перетворюючи їх у партнерів, які відповідають за результати своєї праці. За 
інформацією ректорів університетів, в яких використовуються елементи 
такої системи, вона створює кращі умови для впровадження сучасних 
технологій навчання, розширює можливості до міжнародної інтеграції та 
акредитації окремих програм підготовки і приваблює іноземних студентів. 
Це також важлива умова для запровадження дистанційних технологій 
навчання. Концепцію дистанційної освіти нами розроблено. Тепер потрібно 
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об’єднати зусилля і наробки усіх вищих навчальних закладів у цьому 
напрямку. 

Згоду на участь в експерименті, положення про який вже практично 
готове, вже висловили близько 20 ректорів. Це буде проведено на 
абсолютно добровільних засадах у цьому році. 

Попередні консультації показали, що доцільно виділити два етапи 
впровадження конкретних заходів. 

Перший. Розробка та впровадження кредитно-рейтингової системи 
організації навчального процесу, яка забезпечує: 

- об’єктивні критерії конкурсного розподілу студентів за 
траєкторіями навчання; 

- заохочення вибору студентами додаткових дисциплін, розділів, 
тем, що оцінені в залікових кредитах; 

- створення структурно-логічного дерева дисциплін з одного або 
декількох споріднених напрямів підготовки з розгалуженням за напрямами 
спеціальностями та спеціалізаціями; 

- забезпечення вільного, на конкурсній основі, вибору студентами 
індивідуальних траєкторій навчання, розширення можливостей 
міждисциплінарної освіти; 

- оптимізацію управління чисельністю академічних потоків та 
зменшення аудиторного навантаження викладачів, підвищення ролі та 
ефективності консультативної індивідуальної роботи викладачів. Це 
потребує відповідного перегляду нормативів щодо обчислення навчального 
навантаження викладачів і врахування нових видів навчальної діяльності; 

- впровадження модульно-рейтингових технологій навчання за всіма 
дисциплінами; 

На другому етапі передбачається: 
- інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження 

безсесійної організації навчального процесу; 
- розробка електронних навчальних курсів та забезпечення 

можливостей їх використання студентами; 
- розробка та впровадження нових стандартів вищої освіти (друге 

покоління) за певними напрямами та спеціальностями. 
Я не буду сьогодні деталізувати далі план експерименту. Вдячний всім, 

хто відгукнутися на ідею його практичної реалізації. 
Робота передбачається цікава і  складна. Виконувати її викладачам, 

здатним до інновацій. Але без уваги до таких людей і без їх стимулювання 
ми не реалізуємо ні цієї програми дій, ні інших заходів, скерованих на 
підвищення якості вищої освіти. 

І ще про одну важливу складову якості освіти. Найпрогресивніші 
стандарти і технології не дадуть потрібного результату без навчально-
методичного та інформаційного забезпечення. 

Розрізнені зусилля навчальних закладів щодо самозабезпечення 
навчальною літературою не вирішують проблеми забезпечення 
україномовними підручниками. 

Певним чином вирішити проблему допоможе розробка міжгалузевої 
комплексної програми “Навчальна книга вищої школи для нормативних 
дисциплін”. Для її фінансування слід до незначних бюджетних коштів 
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долучити позабюджетні та надходження від вітчизняних і зарубіжних 
інноваційних і благодійних фондів. 

Разом з тим, хочу підкреслити, що недостатність україномовної 
літератури не знімає відповідальності з ректорів, які пасивно, а то й 
байдуже ставляться до стратегічного завдання щодо організації 
навчального процесу українською мовою. 

На жаль, соціально-економічні умови відчутно починають позначатися 
на кадровому потенціалі вищої школи України. 

У вузівських системах окремих міністерств і відомств на 100 студентів 
приходиться від 3-х до 0,75 кандидатів наук, доцентів та 0,12-0,13 докторів 
наук, професорів. Набираємо студентів, не маючи кадрів. 

Та турбує не тільки це. Вікові показники докторів і кандидатів наук 
надзвичайно тривожні. Половина докторів наук – це особи віком  60 і 
більше років, кожен четвертий доктор має вік понад 65 років. Доктори наук 
у віці від 40 до 50 років складають лише 14%. 

Не втішна картина і з кандидатами наук – до 40 років – лише кожен 5-й, 
третина – більше 60 років. 

Чому ж не поповнюються вузи молодими кандидатами і докторами? 
Пояснювати це тільки низькою зарплатою, чи зниженням престижу 
наукової роботи не зовсім коректно. Говорити про надзвичайно суворі 
вимоги ВАК теж сумнівно, оскільки в багатьох вузах стабільно 
зберігаються високі показники щодо захисту дисертацій. За великим 
рахунком нам потрібні не дисертації, а реальна наука, актуальна і з 
результатами, що визнаються і в Україні і за межами. Якщо у 25 
університетах в 2002 році не захищено жодної кандидатської дисертації в 
установлені терміни, і в 19 університетах серед яких 8 національних за 
останні 3-4 роки у встановленні терміни не захищено в строк жодної 
докторської дисертації це означає: 

- реальної наукової роботи там немає; 
- відкривши там аспірантуру і докторантуру міністерство 

помилилося і це слід виправляти; 
- організація роботи з талановитою молоддю серед магістрів та 

аспірантів нікудишня і наукові школи там відсутні. 
Ми повинні сповідувати правило: викладач, який не  веде наукової 

роботи, не має права викладати, він не володіє ні методиками оволодіння 
знаннями, ні сучасними знаннями і технологіями. 

Слід наполегливо стимулювати професорсько-викладацький склад ВНЗ 
працювати з комп’ютерними інформаційними технологіями. Без 
використання мультімедійних технологій та введення відповідних змін до 
навчальних програм з дисциплін і перегляду методики навчання 
забезпечити сучасний рівень освоєння фахових дисциплін просто 
неможливо. З іншого боку, все більшої ролі набуватиме лектор-вчений, 
викладач-творець, який несе в студентську аудиторію власні розробки і 
результати своїх наукових досліджень.  

Але від  рівня наукових досліджень залежить не тільки кадровий 
потенціал. Наукова діяльність безпосередньо впливає на якість навчального 
процесу, створюючи наукове співтовариство викладачів і студентів, 
атмосферу творчого пошуку. 
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 Для студентів це унікальна можливість опанувати сучасні наукові 
методики, доторкнутися до глибинних наукових проблем обраної ними 
галузі знань і стати продовжувачами традицій і досягнень кращих 
науковців України.  

Такі можливості створюються не тільки науковцями кафедр і 
факультетів потужних університетів, а й суто науковими установами 
системи освіти. 

Як приклад, назву Інститут термоелектрики Національного 
Чернівецького університету, Національний науковий центр” Харківський 
фізико-технічний інститут”, “Фізико-хімічний інститут захисту 
навколишнього середовища і людини”, м.Одеса.  

Наступним не менш важливим завданням науки вищої школи є 
створення  наукової продукцiї,  що конкурентоспроможна на свiтовому 
ринку  i забезпечує іноваційний розвиток економiки та суспiльства 
України.  

Прикладами високого рівня виконання  досліджень та розробок можна 
вважати роботи, що отримали державні премії. Про них вже згадувалось. 
Але труднощів і проблем в розвитку науки у вищій школі мабуть не менше 
ніж досягнень. Безумовно, серед них і недостатнє фінансування. На 
превеликий жаль, при визначенні бюджету на науку на 2003 р. Бюджетний 
комітет в ніч, вірніше вранці, перед поданням бюджету на засідання 
Верховної Ради скоротив витрати на вузівську науку на 8 млн.грн., що 
створило для нас великі неприємності, зокрема для деяких ВНЗ. 

Ми намагаємось виправити ситуацію при перегляді бюджету у зв’язку із 
підвищенням мінімальної заробітної плати, але сам факт подібного 
відношення до науки вкрай неприємний. 

Які ж проблемні завдання належить вирішувати найближчим часом 
науковцям системи вищої школи? 

Насамперед необхідно поліпшити механізм організації наукових 
досліджень, за яким міністерство могло б більш повно реалізовувати 
функції замовника фундаментальних наукових досліджень та прикладних 
розробок, що виконуються за рахунок загального фонду держбюджету. 

Друге наше завдання - це запровадження для вищих навчальних 
закладів державної атестації в частині наукової та науково-технічної 
діяльності. Без інформації про рівень і стан наукової діяльності, як відомо, 
важко прогнозувати її подальший розвиток. 

Третє. Слід суттєво поліпшити роботу по залученню талановитої молоді 
до участі в наукових дослідженнях. За нашим поданням Верховна Рада 
днями прийняла Закон, що визначає статус молодого вченого – людини до 
35 років, а також поширює на нього певні пільги, в т.ч. і житлові. 

Думаю, що для забезпечення творчого і наукового зростання 
талановитої молоді потрібно використовувати не лише науковий потенціал 
вищих навчальних закладів, але й більш широко-наукових установ 
Національної академії наук України та відповідних галузевих академій. 

І приклади такої роботи можна навести. 
Так з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації (магістрів, 

кандидатів та докторів наук) з пріоритетних напрямів науки і техніки 
спільним наказом НАНУ та МОН у березні 2002 року при Національному 
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авіаційному університеті створено Інститут новітніх технологій, до якого у 
2002 р. було зараховано 292 студенти. 

Багато провідних вчених академічних установ беруть участь в 
навчальному процесі Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, НТУУ 
“КПІ”, НУ “Львівська політехніка”, Харківського, Донецького, Одеського, 
Харківського, Дніпропетровського національних університетів та інших 
ВНЗ.  

У червні минулого року було проведено спільне засідання Колегії 
Міністерства та  Президії Національної академії наук, на якому обговорено 
питання подальшого розвитку співробітництва, зокрема підписано Договір 
між НАН і МОН, яким визначені головні напрями спільних дій. 

Розглянуто та затверджено перелік заходів, спрямованих на подальший 
розвиток співробітництва у 2002-2007 роках, який містить більш ніж 40 
конкретних заходів, що мають сприяти подальшому розвитку науково-
технічної сфери держави, більш ефективному використанні її наукового 
потенціалу. 

На жаль, Ради ректорів ряду регіонів не відгукнулися на рішення 
спільного засідання Колегії МОН та Президії НАН України ѕ  поширити 
досвід співробітництва Західного і Донецького наукових центрів НАН 
України і МОН України та рад ректорів вищих навчальних закладів обох 
регіонів, спрямований на підвищення ролі науки у вирішенні проблем 
соціально-економічного та культурного розвитку відповідних регіонів на 
інші регіони України. 

Четверте. Нас вражає позиція деяких керівників, котрі не подають 
пропозицій до Державного реєстру наукових установ. В той же час таким 
установам надається державна підтримка і вони користуються податковими 
пільгами, які визначені Законами України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» та «Про податок на додану вартість». На сьогодні до реєстру 
внесено та видано відповідні свідоцтва 20 вищим навчальним закладам ІІІ-
IY рівня акредитації. 

П’яте. Вищі навчальні заклади проявили пасивність щодо участі у 
конкурсному відборі проектів з метою формування державних науково-
технічних програм (з 2000 запитів лише 540 від організацій міністерства), 
така ж ситуація склалася при формуванні Державного замовлення на 
створення науково-технічної продукції (з 111 проектів лише 21 від 
організацій міністерства. 

Шосте. Урізноманітнити і поглибити зв’язки  з науковцями державних 
академій передусім з НАН України і АПН України. 

Потрібно ширше практикувати створення спільних підрозділів, 
відрядження магістрів на стажування до установ НАН і галузевих академій, 
в тому числі і АПН України. 

Вчені цих академій мають бути залучені до розробки і рецензування 
стандартів вищої освіти, до визначення змісту тих чи інших науковоємних 
програм підготовки фахівців, до складу Державних екзаменаційних комісій 
з  атестації магістрів. Хочу сказати, що в цьому році вперше стандарти 
середньої освіти направлялись до НАН України і фундаментально 
проаналізовані провідними вченими.  
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Останнє. Особливий наголос хочу зробити на питаннях технологічних 
парків. Як відомо, вже три роки діє Закон України “Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”. 

Здавалося б, що для вітчизняних вищих навчальних закладів відкрилася 
хороша ніша для залучення до інноваційної діяльності. Але чомусь ці 
процеси не набули широкого розповсюдження. Фактично залучаються 
лише окремі вищі навчальні заклади.  

Безумовно, в названих недоліках є і об’єктивні причини, але впевнений, 
що недоопрацювань суб’єктивного характеру значно більше. 

У всій нашій роботі по поліпшенню ефективності вищої школи ми 
повинні керуватись тим, що студент повинен відбутися не тільки як 
кваліфікований фахівець, здатний працювати в ринковій економіці, а й як 
особистість, громадянин, патріот Української держави. Тому і навчальний 
процес, виховна робота та й всі аспекти перебування студента в 
навчальному закладі повинні сприяти досягненню результату. З огляду на 
це актуальними завданнями залишається підвищення рівня викладання 
соціально-гуманітарних та економічних наук, правової та загальної 
культури, рівня володіння українською та іноземними мовами, моральний 
стан в колективі. 

 Слід знайти в студенті партнера, сприяти розвитку студентського 
самоврядування, націлити їх і допомогти у вирішенні всіх питань щодо 
умов навчання, побуту в гуртожитку, працевлаштування, розвитку 
студентської творчості, фізкультури і спорту. 

Все це повинно сприяти вихованню почуття національної гідності, 
патріотизму, високої загальної культури, почуття громадянського обов’язку 
перед своїм народом і державою. Думаю, що і ці почуття дозволили 
студентам України вибороти друге загальнокомандне місце серед 52 країн-
учасниць ХХІ Всесвітньої зимової Універсіади 2003 року. 

Але є й інша частина айсбергу фізкультурно-оздоровчої роботи – стан 
здоров’я студентів. 

Зростає кількість тих, хто потребує особливої уваги. Збільшується число 
студентів, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт і 
дітей з фізичними вадами. Якщо додати до цього розповсюдження 
наркоманії, пияцтва та інших шкідливих звичок, то кожному небайдужому 
стануть зрозумілими і масштаби роботи. Досвід кращих вузів показує, що 
можна органічно поєднувати спорт високих досягнень і фізичну 
реабілітацію всього студентства. І я з цієї трибуни не тільки висловлюю 
найщиріші вітання і слова подяки спортсменам, тренерам, ректорам за 
ефективну працю, але й пропоную використати цей досвід  навчальним 
закладам, де така робота поки що не проводиться. 

Я зміг зупинитись лише на деяких питаннях розвитку вищої освіти та 
вузівської науки. Впевнений, що ті, хто буде виступати зможуть мене 
доповнити, висловити свою позицію. 

Очевидним є одне. Вища освіта перестає бути окремою підгалуззю 
сфери освіти. Як і вся освіта вона стає загальнонаціональною, 
загальносуспільною, загальнодержавною справою. Бо від результатів 
роботи вищої школи, як і освіти та науки в цілому, у все більшій мірі буде 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 42

залежати і доля народу, і доля держави, і життя кожного громадянина 
України. Наша з Вами робота повинна бути адекватна сучасним вимогам. 
 
 
 

Курас І. Ф. (Київ) 
 

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ  
ГУМАНІСТИКИ 

 
У статті виносяться на розгляд проблеми інновацій для української 

гуманітарної науки. Автор вважає, що одним із визначальних чинників 
успіху сучасних розвинутих країн є використання ними модерних 
інноваційних технологій, що посилює зростання частки інтелектуальної 
праці у виробництві матеріальних цінностей. 

 
Одним з визначальних чинників успіху сучасних розвинутих країн є 

належна увага до питань інновацій, необхідного оновлення технологій, 
зростання частки інтелектуальної праці у виробництві матеріальних 
цінностей. Проблема інновацій для України є навіть нагальнішою за 
подібну у розвинених країнах. Дискусію про два важливі шляхи – так 
званий наздоганяючий або випереджуючий – закінчено на користь 
останнього. Висновок однозначний: ми можемо подолати своє відставання 
в економіці саме завдяки розгортанню інноваційних процесів у всіх сферах, 
у тому числі й у науці. Під цим кутом зору вже прийнято відповідні Закони, 
Укази Президента України, постанови Уряду, розроблено варіанти програм 
його діяльності. Зрозуміло, наука сама також вимагає інноваційного 
підходу до неї. Але щоб це реалізувати, нам потрібно подолати деякі 
стереотипи, що мають місце у розумінні науки. 

Так склалося, що наука розглядається як сфера продукування наукових 
знань. І це правильно. Але чи можна зараз задовольнитися тільки таким 
тлумаченням науки? Коли мовиться «зараз», то йдеться про стан, де панує 
ринок, де продукція – це товар. Водночас людство, зокрема передові 
розвинуті країни, вступило в стадію інформаційного розвитку, в умовах 
якого основним товаром стають знання та інформація. Наукові установи 
мають продукувати не просто знання, а знання, що є товаром – зрозуміло, 
товаром особливим, як це модно зараз називати – інтелектуальним 
капіталом. Це, в свою чергу, вимагає якісно нового визначення мети та 
функціонування наукових установ. Аби успішно функціонувати, наукова 
установа має стати, так би мовити, інтелектуальною компанією по 
створенню наукової продукції, що має характер інтелектуального товару. 
Це нове явище, яке є наслідком взаємодії тенденцій ринкової економіки та 
інформаційного суспільства. 

Ми зрозуміло, не можемо не враховувати, що наука, якщо говорити в 
термінах економіки, є продукт, потреба в якому задовольняє не тільки 
сучасників. Науковці працюють і на майбутнє. І це стосується не тільки 
технічних, природничих наук, але й суспільно-гуманітарних. Таке веління 
часу і можливостей, які він відкриває. А це потребує нового бачення 
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багатьох звичних явищ, формування не тільки засад інноваційної 
економіки, а й інноваційної культури. Проблема інноваційної культури 
вченого в умовах становлення інформаційної цивілізації актуалізується 
жорсткою конкуренцією за економічне, фінансове і духовно-культурне 
лідерство між різними країнами та регіонами світу. Потенційні можливості, 
які виникли з переходом до постіндустріального або інформаційного 
суспільства, визначають інтелект та інформацію як провідне джерело 
економічного зростання та сталого розвитку. Однією з визначальних цілей 
діяльності інститутів та установ Секції суспільних і гуманітарних наук 
НАН України, АПН України, АПрН України; вузів і кафедр Міністерства 
освіти і науки України є вироблення науково обґрунтованих засад 
державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі 
структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як 
високотехнологічної держави. У поєднанні з визначеними пріоритетами, 
насамперед – європейської інтеграції, таку мету можна покласти в основу 
не лише економічної стратегії держави, а й політичної консолідації нації. 

Наявний в Україні інтелектуальний і науково-тех-нічний потенціал дає 
об’єктивні підстави на це розраховувати. Проблеми інноваційної діяльності 
набули сьогодні загальнокультурного значення. Можна сказати, що ними 
переймається все світове співтовариство. Питанням інновацій велику увагу 
приділяє Європейський Союз. Зокрема, за останні 10-ть років прийнято 
п’ять рамкових науково-технічних програм. У 1995 р. Європейська комісія 
опублікувала «Зелену книгу з інновацій», в якій виражена стурбованість 
станом інновацій у Європі і накреслені заходи, що мають сприяти 
подоланню зазначеного стану. У 1996 р. за домовленістю керівників 
європейських держав був створений План дій у сфері інновацій. 

Одним із ключових пунктів цього плану була вимога розвивати високу 
інноваційну культуру. Складовими, що забезпечують формування 
інноваційної культури, виступають умови, які сприяють високим 
інвестиціям у людський та фізичний капітал, що зайнятий у сфері науки; 
відповідне адміністративне та правове середовище, а також стан освіти, її 
спрямованість на розвиток інноваційного мислення. Стосовно останнього в 
рамках Європейської комісії з науки і техніки створено постійно діючий 
форум «Навчання а інформаційному суспільстві». 

Показово, що вибору інноваційної моделі економічного розвитку країн-
членів Організації економічного співробітництва та розвитку (Париж) 
передувала посилена увага саме до соціальних наук. Так, починаючи з 1966 
р., Комітет наукової і технологічної політики зазначеної Організації 
забезпечує пріоритет соціальних і гуманітарних наукових досліджень у 
виробленні стратегій і політик діяльності національних урядів 30 країн 
світу. На сьогоднішній день ці країни використовують взаємопогоджену 
систему підходів до розв’язання стратегічних проблем територіального 
розвитку як у локальному, так і в світовому вимірі. Під територіальним 
розвитком у країнах-членах Організації економічного співробітництва та 
розвитку прийнято розуміти комплекс соціально-економічних і політичних 
проблем сталого розвитку, зокрема: установ, соціогуманітарним наукам 
відводиться особлива роль в утвердженні інноваційної моделі розвитку 
держави. В умовах інформаційного суспільства, за якого знання стають 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 44

основним джерелом багатства (прибутку) суспільства, культура творчості 
вченого-гуманітарія має підлягати загальному інноваційному процесу, 
тобто пошуку нововведень – інноваційних механізмів у всіх сферах сус-
пільного життя, у тому числі і в політичному процесі. Стрижнем цих 
нововведень є створення знань як інтелектуального капіталу. Розкриваючи 
поняття «інтелектуальний капітал» слід розрізняти його тричленну 
структуру, а саме: 1) людський капітал; 2) структурний капітал; 
3) споживчий капітал. Зрозуміло, до людського капіталу належать самі 
вчені з їх інтелектом, знаннями, кваліфікацією. Це, власне, те, що можна 
назвати живим капіталом. Він являє собою основну частку 
інтелектуального капіталу. На сьогодні в Україні науково-технічною 
діяльністю займається близько 193 тис. працівників. З усієї чисельності 
докторів і кандидатів наук, зайнятих науково-технічною діяльністю, більше 
половини (54%) працює у вузах, майже третина (28%) – в академічних 
інститутах. Отже, рівень розвитку людського капіталу є справді високим 
згідно світових стандартів, хоча вікова структура докторів і кандидатів 
наук вимагає оптимізації. 

Водночас необхідно брати до уваги структурний капітал, що виступає 
організацією, в мережі якої функціонує людський капітал. До структурного 
капіталу належить передусім всі наукова інфраструктура, що забезпечує 
умови проведення експериментів, умови праці над теоретичними 
дослідженнями, а також побут вчених, їхню інформованість, організація 
відтворення людського капіталу: підвищення кваліфікації, підготовка 
наукових кадрів тощо. В Україні на цей час функціонує 1,5 тис. наукових 
організацій, левова частка яких, знову ж таки, підпорядкована НАН 
України, Міносвіти і науки, державним галузевим академіям наук.  

Сучасні суспільні і гуманітарні дослідження в Україні є самодостатнім 
національним науковим комплексом, сформованим за роки державної 
незалежності. Так, за останні десять років в системі НАН України кількість 
установ соціогуманітарного профілю зросла з 13 до 29, наукових журналів 
– з 8 до 19. Закономірним і своєчасним є також постання в незалежній 
Україні Академій педагогічних і правових наук, Академії мистецтв тощо. 
Відзначимо, що сучасні успішні дослідження у філософії, соціології, полі-
тології, правознавстві, мовознавстві тощо не можуть здійснюватися без 
застосування комп’ютерної тех-ніки та новітніх інформаційних технологій. 
Це, в свою чергу, вимагає наявності відповідного структурного капіталу, 
який у суспільних науках відіграє все більше значення.  

Фундаментальні наукові праці та розробки, підготовлені та опубліковані 
вченими-соціогуманітаріями НАН України останнім часом, зокрема 
«Історія української культури» (перші два томи), «Енциклопедія сучасної 
України» (І том), «Юридична енциклопедія» (3 томи), «Атлас української 
мови» (ІІІ том) і «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (V випуск), 
«Філософський енциклопедичний словник», «Концепція реформування 
політичної системи України» (проект), «Концепція гуманітарної сфери 
України» (проект), «Стратегія економічного зростання України» (проект), 
оптичний диск «Словники України» і багато інших – свідчення належного 
структурного капіталу і, водночас, – справді інноваційних форм наукової 
діяльності. Скажімо, сам факт, що лише на базі Інституту історії України 
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НАН України, крім «Українського історичного журналу» започатковано 
іще 12 періодичних видань на власній поліграфічній базі або перевидання 
всесвітньовідомого «Пересопницького Євангелія» на базі Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, донедавна вважався б 
фантастичним, а сьогод- ні – це реальність. Роль людського та 
структурного капіталу проявляється яскраво толі, коли береться до уваги 
третя частина інтелектуального капіталу – споживчий капітал. Споживчий 
капітал – це споживачі інтелектуального товару, тобто ті, хто 
безпосередньо платить гроші за наукову продукцію. Саме цій чистині 
інтелектуального капіталу досі у нас не приділялося належної уваги. Увага 
не приділялася швидше тому, що вчений орієнтувався тільки на створення 
знань (ідей, концепцій, теорій). Його цікавила легітимація створення ним 
наукового продукту. Але легітимація зводилася до публікацій та визнання 
іншими науковцями. Така ситуація була виправданою для індустріального 
суспільства і локального ринку. Вона не задовольняє новим умовам. Наші 
вчені зробили перші вдалі спроби визначити нові підходи в цій сфері. 
Зрозуміло, як і слід було чекати, пріоритет тут належить економістам. В 
останні роки вийшли праці А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, 
В.П. Семиноженка з проблем «Наука та інноваційний розвиток», наукова 
доповідь «Інноваційний розвиток економіки та напрями його 
прискорення»; колективна монографія «Іннова-ційна складова 
економічного розвитку»; Іванов М.І. Економічні аспекти виробничого 
потенціалу та ряд інших. 

До цієї проблематики все частіше звертаються філософи і соціологи 
НАН України. Зокрема, розробляються такі актуальні проблеми як 
обґрунтування нових соціально-культурних можливостей самореалізації 
людини в реаліях сучасного суспільного життя; дослідження передумов і 
засад процесу глобалізації та супроводжуючих його сутнісних протиріч, що 
виявляються в сучасній цивілізаційні експансії, зіткнення загально 
цивілізаційних та локальних систем цінностей; вивчення сучасних 
зарубіжних концепцій інформаційної доби, в яких представлені новітні 
філософсько-світоглядні орієнтації, що визначають перехід людства до 
постіндустріального суспільства. 

У річищі сучасних вимог до філософських розробок досліджуються 
питання філософії та методології науки, світоглядні та методологічні 
питання екології, філософської антропології, з’ясовується місце і роль 
моральності як чинника сучасної цивілізації з урахуванням сутнісних змін 
сьогодення. Значна увага приділяється вивченню явища ментальності, 
зокрема української національної ментальності за умов трансформації 
суспільства з метою уникнення міжетнічних конфліктів та встановлення 
злагоди в людських спільнотах. Важливим підґрунтям соціально-
політичних інновацій в українському суспільстві стало проведення 
систематичних масштабних моніторингових соціологічних досліджень у 
поєднанні із здійсненням оперативних соціологічних і політологічних 
досліджень з актуальних проблем сус-пільно-політичного розвитку. 
Особлива увага приділя-ється реформуванню полі-тичної системи, 
підготовці проекту відповідної Концепції. Суспільствознавці та гуманітарії 
інформаційної епохи переживають те, що за своєю значущістю та сус-
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пільними наслідками можна порівняти з революцією Гутенберга. 
Очевидно, що це – не просто формальна заміна матеріального носія 
інформації, але й зовсім інша соціальна ситуація, коли ознаки 
інформаційної метрополії й колонії, столиці й провінції перестають бути 
визначальними. Можливості Інтернету і електронних видань на оптичних 
дисках створюють ситуацію, яку на Заході кваліфікують як «глобальний 
доступ до інформації». Формування глобальної інформаційної 
інфраструктури (серед інших глобалізаційних процесів, які охопили світ) 
потребує переосмислення значущості системи соціальних комунікацій. У 
цій ділянці, як кажуть, непочатий край роботи для правознавців, 
психологів, мовознавців. Щодо останніх, то сьогодні слід відзначити 
перший повномасштабний український електронний словник, випущений 
до 10-річчя незалежності України у вигляді лазерного диску Українським 
мовно-інформаційним фондом НАН України, який передано для потреб 
вузів Міносвіти, до міністерств і відомств України.  

В Інституті літератури НАН створено і введено у міжнародний обіг 
інтернет-варіант «Шевченківської енциклопедії», а наукову бібліотеку 
інституту підключено до комп’ютерних бібліотек світу. Разом з НБ 
ім.В.І.Вернадського готується електронний варіант рідкісних книг. Таким 
чином, інноваційну культуру вченого, як і культуру усіх інших верств та 
культуру позитивного сприйняття наукових інновацій необхідно 
формувати на загальнодержавному рівні, як пріоритет і фундамент 
успішного соціально-економічного і духовного розвитку держави. Це 
особлива і досить складна для нашої країни проблема, бо вона вимагає 
тривалого часу, а також значних коштів. Водночас робити це необхідно, 
причому послідовно та наполегливо, із залученням усіх гілок влади в 
Україні, наукових і освітніх установ та закладів. Адже, за великим 
рахунком, йдеться про успіх обраного курсу на євроінтеграцію, про 
адекватне реагування (прогностичне, а не коментаторське) на гострі 
проблеми Близького Сходу, транскордонного економічного 
співробітництва, екологічної безпеки тощо. Академічні установи 
відповідного профілю, передусім – Інститути світової економіки і 
міжнародних відносин, сходознавства, Історії України, політичних і 
етнонаціональних досліджень, соціології, філософії та ін. – у тісній 
координації з установами АПН, АПрН України, університетів, Міносвіти в 
цілому повинні запропонувати своє бачення з цих проблем, викладене у 
форсі конкретних рекомендацій Уряду, проектів Указів Президента 
України або проекту комплексної державної наукової програми із 
залученням фахівців інших міністерств і відомств. Лише в такому підході 
ми зможемо сприяти швидкому і ефективному використанню переваг 
інформаційного суспільства, поєднати його з ринковою економікою – 
організувати ринок інтелектуальної продукції, а головне – розвивати 
суспільні і гуманітарні дослідження у відповідності до запитів і очікувань 
суспільства. 
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Толстоухов А. В. (Київ) 

 
З ЧИМ ІДЕМО У ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ 

 
У статті розглядаються аспекти цивілізаційної парадигми розвитку 

людства в третьому тисячолітті. Автор переконаний, що наше майбутнє 
визначатиметься тим, наскільки якісно людство спроможеться 
реалізувати нові засади етичної, політичної культури, а також культури 
інтелекту, патріотизму і відкритості найвищим досягненням світової 
цивілізації. 

 
Кожний новий день наближав нас до початку нового ІІІ тисячоліття. 

Значна частина людства, озброєна досягненнями техногенної цивілізації і 
здобутим культурним досвідом, спрямувала інтелектуальні зусилля заради 
власного самовиживання на пошуки оптимальних рішень таких наріжних 
проблем, як запобігання глобальній екологічній катастрофі; віднайдення 
альтернативи експоненційному приросту населення; гуманізація всіх 
процесів комунікативних технологій та інфраструктур (які, власне, 
спричиняють розвиток нинішнього і наступного інформаційного 
суспільств); формування духовної культури прийдешнього тисячоліття 
(принаймні його перших десятиліть і століть) на засадах взаємодії і 
взаємозбагачення всіх виявів духовного життя високорозвинутої людської 
особистості і суспільства в цілому. Саме формування духовної культури, на 
нашу думку, і є основною передумовою наукового, а не емоційно-
утопічного висвітлення питання про “виклики прийдешнього тисячоліття”. 

Людству на сьогодні вдалося уникнути фатальної катастрофи, яку могло 
спричинити протистояння двох полярних політичних систем, озброєних 
могутнім ядерним потенціалом. Політико-економічна трансформація 
суспільства, що розпочалася наприкінці 80-х років у країнах т. зв. 
соціалістичного табору, призвела фактично до безкровної, “оксамитової” 
революції (повалення не тільки державних устроїв на теренах від 
Балтійського моря до Тихого океану, від Північного до Чорного морів, а й 
переосмислення ідеологічних парадигм, ставлення до форм власності, норм 
моралі, способу існування тощо). 

На наших очах (з початку 90-х років) відбувається процес творення 
нової моделі міждержавних і міжлюдських відносин. Ескалація кризових 
ситуацій, що набирає розмаху саме на рубежі століть, зумовила зміни у 
світовій суспільній думці на користь зміцнення гуманістичних засад у 
політиці. Сутність її сформована Бертраном Расселом, одним із засновників 
Пагуошського руху: “Від політики сили – до сили політики”. Показово, що 
конфлікти лише останніх років у найбільш “гарячих точках” планети 
(Чечня, Ірак, Косово та ін.) розв’язувалися через механізми переговорного 
процесу, зусилля міжнародних миротворчих сил, посланців “народної 
дипломатії”, місій доброї волі. Разом з тим, подальший перебіг подій 
(зокрема, у Дагестані, тій де Чечні, інших регіонах Кавказу) засвідчує, 
наскільки хисткими є ці досягнення. Залишається сподіватися, що здоровий 
глузд, прагматизм, інстинкт самозбереження людства, прагнення 
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продовжити себе в наступних поколіннях, увічнити в конкретних, реальних 
творчих діяннях подолають безумство, аморальність, авантюризм, 
егоцентризм, ненаситність (цей далеко не “джентльменський набір”, 
властивий екстремістам від політики, релігійним адептам, ненажерливим 
олігархам та ще маніакальним злочинцям). 

Йдемо в нове століття, нове тисячоліття з надією на подальшу 
перспективу. Наше майбутнє залежатиме від висновків, які зробимо з 
пережитого, пізнаного, від визначеності цілей та послідовності, з якою 
простуємо до обраної мети. Але які ми є? Що беремо з собою в майбутнє? 

І. Здобутки і проблеми людства 
Якщо говорити про ХХ століття, друга половина якого припадає на 

наше з вами життя і життя наших попередників, то означимо його як 
найсуперечливіше в історії. Це був час визначних звершень і глибоких 
трагедій. Адже найвищі досягнення Розуму, результати максимального 
напруження й реалізації інтелектуальних зусиль людства призводили 
водночас і до полярних, тобто драматичних наслідків. 

Підкорення ядерної енергії, вихід у Космос, розвиток електроніки, 
інформатики, генної інженерії, винайдення більш ефективного, машинного 
(комп’ютерного) способу забезпечення існування та діяльності людини, 
якісно іншої трансформації матеріальних ресурсів виробництва тощо 
водночас криють у собі й реальну загрозу тотального знищення планети 
Земля, її флори і фауни, розумової і фізичної деградації людства, руйнації 
усталених духовних і моральних цінностей, загрозу універсалізації, 
нігілізації національних культур і свідомості. Людство платить непомірно 
велику ціну за сходження до нових висот інтелекту, за свої винаходи й 
перемоги над Природою, подолання інерції мислення, усталеного способу 
життя. 

Однак за всієї складності й суперечливості процесів еволюції, людство 
ніколи не відмовиться, скажімо, від ядерної енергетики чи генної інженерії, 
як не захотіло погасити одного разу винайдений Вогонь. Тому попри всі 
тривожні очікування непізнаного Майбутнього, незважаючи на пророцтва 
й застереження, прогрес неминучий: Per aspera ad astra (крізь терни до 
зірок). 

Ось чому на порозі нового тисячоліття необхідно глибоко 
проаналізувати здобутки й проблеми, що ними окрилене і водночас 
переобтяжене людство, визначити першочергові завдання глобального і 
національного характеру, не просто зберегти – далі розвивати і 
вдосконалювати гуманістичні засади способу життя, подбати про 
реалізацію інтелектуального потенціалу суспільства, кожного громадянина 
– члена окремої національної спільноти. 

Сьогодні дедалі зриміше проступають обрії нового суспільства, що 
формується на нових засадах виробничої діяльності та якісно інших 
технологій, на нових чинниках існування людини, її світосприйняття, 
філософії та етики. Поширення ресурсозберігаючих та видобувних 
технологій призвели до зменшення видобутку нафти, інших корисних 
копалин. Замість натурального каучуку використовується синтетичний. 
Мідь поступилася волоконній оптиці, листова сталь – легким, 
антикорозійним композиційним матеріалам тощо. Запровадження нових 
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технологій і банківських операцій, що пропонують принципово нові 
підходи, відкинуло усталені показники виробництва, ефективності праці, 
психології виробника. На перше місце вийшли не доступ до ресурсів, 
наявність виробничих потужностей або капіталів, а усвідомлення 
необхідності застосування інновацій. Складні інтелектуальні й техногенні 
системи вже не вписуються в ієрархічний державний лад, традиційно 
усталені інститути, які помітно втрачають функції контролю за процесами, 
що відбуваються. Найсвіжіший приклад – спочатку азіатська, потім 
частково світова фінансова криза минулого року, діяльність 
трансконтинентальних, транснаціональних інформативних систем, 
міжнародних концентрів з виробництва засобів електроніки, транспорту, 
дослідження космічного простору, органічних та штучних матеріалів, 
харчових і побутових товарів тощо. 

Потенційна загроза планетарної катастрофи через послаблення 
контролю над політикою держав, що входять до системи так званого 
Ядерного клубу або зволікають із входженням до нього, похідні 
техногенних і антропогенних навантажень на біосферу Землі ставить на 
порядок денний питання консолідації людства, подолання ідеологічних, 
релігійних, традиційних, економічних розмежувань. Ми живемо в світі, де 
існує близько 160 націй-держав (від карликових до супергігантів), що 
перебувають на різних стадіях економічного та освітньо-культурного 
розвитку, мають різні економічні системи та політичні режими, різні 
ідеологічні, релігійні національні вірування та устремління. Ось чому світ у 
ближчій перспективі в ім’я самовиживання, забезпечення умов задоволення 
процесів економічного і культурного зростання просто приречений на 
співіснування інтересів. А для цього необхідно досягти мінімізації 
потенційних шансів тотального фізичного знищення (проблеми 
термоядерної безпеки й екології); встановити світовий або 
трансрегіональний баланс природних ресурсів, виробничих потужностей і 
суспільних запитів; шукати стійкого консенсусу світоглядних, 
соціокультурних інтересів населення країн світу. 

Ще 25 років тому академік А.Д.Сахаров попереджав: “Величезні 
матеріальні перспективи, закладені в матеріально-технологічному 
прогресі, навіть за умови їхньої виняткової важливості і необхідності, не 
вирішують все ж таки долі людства як такі. Науково-технічний прогрес 
не принесе щастя, якщо не доповнюватиметься надзвичайно глибокими 
змінами в соціальному, моральному і культурному житті людства. 
Внутрішнє духовне життя людей, внутрішній імпульс їхньої активності 
найважче прогнозувати, але саме від цього залежать у кінцевому підсумку 
і загибель, і спасіння цивілізації”. 

Та наскільки реальна сама ідея такої співпраці в масштабах 
Європейського союзу чи в контексті Співдружності незалежних держав? 
Досвід останнього десятиліття, на яке припали такі епохальні події, як 
розпад Радянського Союзу з усіма похідними цього явища (крах доктрини 
соціалістичного народовладдя, однопартійного монополізму, планової 
економіки і соціальної зрівнялівки, моральна травма кількох поколінь); 
руйнація біполярності світової системи; поширення новітніх технологій у 
виробництві високорозвинутих країн Заходу і Сходу, інтенсифікація 
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інтеграційних процесів новітніх технологій (“ноу-хау”), міжнародного 
розподілу праці (транснаціональні компанії); злиття інформаційних 
потоків, формування спільного інформаційного простору через мережу 
Інтернету; універсалізація моделі існування людей, глобалізація їхнього 
мислення, трансформація ставлення до моральних цінностей (на кшталт 
“західних” стандартів), переконливо свідчать на користь цієї ідеї. 

Але реалізація ідеї, попри всю її актуальність і, здавалось би, 
неминучість, ускладнюється й уповільнюється через ряд факторів, які 
характеризують сучасне геополітичне, соціально-політичне у світі. 
Спробуємо бодай коротко визначити найсуттєвіші. 

1. Диференціація регіонів, держав за рівнем їхнього соціально 
економічного і культурного розвитку, розвинутості демократичних 
інститутів, забезпечення прав і свобод людини. Нинішня панорама 
міжнародного життя являє собою низку проблем чисто фізичного 
виживання в борні з силами природи (народи Африки), подолання 
наслідків тоталітарної системи і розподільчої економіки (Україна, 
Російська Федерація, інші країни Східної Європи) і еволюції суспільств з 
високорозвинутою економікою із застосуванням якісно нових технологій 
виробництва, комунікацій, пошуку нових моделей життя і способу 
діяльності. 

2. Активізація різних, взаємовиключних релігій. У християнстві це 
певною мірою спричинено 2000-літтям від Різдва Христового, хоча навіть 
знаменний ювілей не зміг подолати розбіжностей між католицизмом і 
православ’ям у його місцевих розгалуженнях (Константинополь – Москва – 
Київ – Ечміадзін – Бухарест та ін.). Нове піднесення Ісламу, багато в чому 
спричинене економічними факторами, зокрема залежністю від нафтових, 
інших сировинних ресурсів, породжуватиме перманентні ексцеси, війни, 
нестабільність в економічних міждержавних відносинах, суспільному житті 
багатьох країн Європи, Азії, Близького Сходу. 

3. Малоефективність Організації Об’єднаних Націй, покликаної 
слугувати універсальним інструментом для мирного розв’язання 
глобальних і регіональних проблем, визначення і забезпечення дієвості 
пріоритетів подальшого розвитку світового співтовариства. Ще десять 
років тому ООН була полем постійного ідеологічного протиборства, що 
тривало від самого початку заснування цієї представницької міжнародної 
організації в 1945 р. На нинішньому етапі відбувається перерозподіл 
світового порядку, у якому домінуватимуть явища перманентного 
сполучення і водночас суперництво панамериканських державницьких 
амбіцій (війна в Іраку, втручання в косовські проблеми та ін.) та інтересів 
транснаціональних корпорацій (Світовий банк, Міжнародний валютний 
фонд та ін.). 

З урахуванням нових політико-економічних чинників людство сьогодні 
потребує нової організації світопорядку, вагоміших гарантій забезпечення 
миру, стабільності, демократії в регіонах і окремих країнах. Запорукою 
виживання людства має стати реалізація усвідомлення всіма його 
верствами трансформації свідомості, гуманізації світу, людського буття, 
самої людини. На необхідності самовдосконалення людини наполягали ще 
в з Платонових часів. Але сьогодні це – єдиний спосіб виживання. 
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Очевидно, не буде перебільшенням твердження, що в ніч на 26 квітня 
1986 р. розпочався відлік нової історії народів України, Білорусі, Росії. Ось 
уже 44 роки Японія переймається проблемами боротьби фатальними 
наслідками атомного бомбардування. Озонові “діри” в атмосфері, дефіцит 
питної води, хижацька експлуатація природних ресурсів, інтенсивний 
приріст населення в Азіатському та Африканському регіонах, яке не 
забезпечується першочерговими продуктами харчування, виходячи навіть з 
мінімальних потреб, – усе це вимагає серйозного осмислення здобутків 
нашої цивілізації, розробки методу достатнього регулювання способу 
життя людини та її діяльності. Тут можливі різні “сценарії”, підходи до 
реалізації. Але всі вони мають втілюватися лише за умови синхронізації 
одновекторних процесів трансформації всіх суспільств, країн і континентів, 
підпорядкування цьому національних інтересів, усталених традицій, 
самобутності менталітету різних народів. 

Утопія? Ні – вимоги часу, що посилюється і через якісно нове для кінця 
нашого століття явище, як поширення і поглиблення інформаційного 
простору, збільшення і злиття інформаційних потоків, універсалізація 
методів і способів управління технологічними, виробничими процесами. 

Завдяки мережі Інтернет людство дістало доступ до інформаційних 
джерел, можливість проводити моніторинг подій, нагромадження знань, 
зокрема новації в усіх галузях громадсько-політичного, економічного, 
наукового та культурного життя практично всіх країн світу. Ці 
інформаційно-комунікативні потоки міцно зв’язали поміж собою всі 
регіони планети, що призвело до віртуального єднання людства. 
Порушення цих зв’язків, будь-які кризові явища в тому чи тому регіоні 
загрожують катастрофою планетарного масштабу. 

Відмінна риса нашої доби, нашої цивілізації – створення величезного 
потенціалу саморуйнації, що вже призвів до відчутних негативних 
наслідків техногенно-екологічного характеру, складних і далеко не 
однозначних процесів трансформації людської психіки – від культурного 
збагачення, естетичного й морального вдосконалення, засвоєння 
колективного, історичного, соціально-освітнього та естетичного досвіду 
(прогрес у науці, культурі) до прикмет духовної та національно-
світоглядної деградації, що ними пройняті складові масової субкультури зі 
спрощено знаковими, кліповими моделями способу життєсприйняття та 
емоційних рефлексій. 

На наших очах відбувається досить парадоксальних процес. З одного 
боку, поглиблення знань про природу, відкриття і засвоєння законів 
регулювання та моделювання проявів людських і матеріальних ресурсів, а з 
другого – нівелювання, морально-етичних, духовних, світоглядних засад 
світової спільноти, що склалися впродовж тисячолітньої історії людства. 
Діяльність технопарків і технополісів, лабораторій та інститутів генної 
інженерії, біотехнології, альтернативних видів енергії, замінників 
життєдіяльних органів людини тощо нині в дивовижний спосіб співіснують 
з тероризмом, наркобізнесом, фанатичними й тоталітарними мракобісними 
сектами, культом насильства, жорстокості, нехтування прав і свобод 
громадян, агресивного, насильницького (через ЗМІ) вторгнення в особисте, 
внутрішнє життя людини. 
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І як наслідок: людина створила практично неосяжне техногенне 
середовище проживання і водночас сама себе поставила у пряму залежність 
від його функціонування. 

Порятунок лише в одному: у реальній, а не утопічній гуманізації світу й 
людини. 

ІІ. Передумови майбутнього життя людства в контексті входження 
в нову цивілізацію. 

“Революція світової свідомості”, “Побудова світового ладу”, “Різними 
шляхами до спільної долі”, “Гуманна революція”, “Глобалізація світу”, 
“Суспільство знань”… – від гегелівського “кінця історії”, декларованого 
німецьким філософом ще 1806 р., “ярмарок” наукової думки рясніє 
пропозиціями-деклараціями щодо вдосконалення організації людського 
буття, гармонізації соціально-економічних відносин, адекватних стану 
біосфери, рівню техногенного озброєння тощо. Потреба єднання, спільного 
способу діяльності людського співтовариства – природний висновок з 
огляду на ті духовні й матеріальні втрати, якими супроводжувалося 
ідеологічне протиборство двох політичних систем-антагоністів упродовж 
понад 70-ти років нашого століття. 

Процес гуманізації суспільства можливий за умови долучення широких 
верств населення (насамперед зайнятих у сфері науки і виробництва) до 
культури, причому – у найширшому розумінні цього поняття, що 
передбачає і рівень мислення, і сприйняття інформації, і програмування 
виробництва й політичної діяльності, і нові етичні норми взаємин, і 
естетичні засади мистецьких творів тощо. 

Ми не можемо не помітити, як продукція індустрії масової інформації 
та квазікультури заполонила ринок споживання спрощеними кліше – 
символами моделі людської поведінки, почуттів, моральних і фізіологічних 
потреб. Останнім часом набув поширення знаковий (кліповий) стандарт 
того чи того образу, взятий на озброєння, тиражований електронними і 
друкованими ЗМІ. З огляду на нібито перевантаження нервової системи 
безліччю сигналів і подразників навколишнього середовища, життєвих 
реалій поширюється культивування одновимірних понятійних знаків, 
коміксів, рекламних роликів, плакатів і стендів, що попит на знання 
підмінюють поверховою інформацією агресивного характеру. Досить 
згадати візуальну продукцію інформаційного простору, “чтиво”, що 
заполонило книжкові розкладки, “мильні” або “круті” телесеріали, 
рекламні кліпи, досить подивитися “дійства”, пов’язані з поп-культурою за 
участю ідолів натовпу, – рок-барабанщиків, “фанерних” вокалістів, 
сектантські зібрання чи спортивні змагання з боксу чи футболу. Слухачі-
глядачі витрачають певний емоційний запас, фізичний потенціал, 
підтримуючи своїх кумирів, сплачують дорогу ціну – втратою часу, 
спрощенням внутрішнього духовного стану, виснаженістю нервової 
системи. А найголовніше – споживаючи продукти суб-культури, людина 
поступово втрачає себе як особистість, перетворюється на частку, елемент 
маси, натовпу, непідвладного розуму, керованого стихією, позбавленого 
здатності до критичної самооцінки. Тобто відбувається підміна свідомої 
діяльності індивідів стихійною діяльністю натовпу. Саме тут і закладено 
ключ до пояснення таких явищ, як духовна спустошеність, політична 
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пасивність, виникнення диктатур, моральний нігілізм. Історія ХХ ст. 
переповнена такими чинниками духовного вандалізму. 

Опанування здобутків культури, інтелектуальних і духовних надбань 
людства, узагальнення уроків тисячолітньої цивілізації формує якісно нову 
модель існування і діяльності особистості, усвідомлення нею власної 
свободи. Завдання політики на державному рівні полягає в гарантуванні 
людині такого простоту свободи. Вільна людина сама відповідає за свій 
вибір у житті. 

Проте свобода у справжньому гуманістичному, демократичному сенсі 
не має нічого спільного з анархією і вольницею. Вона можлива лише як 
єднання конституційних прав та обов’язків загальновизнаних норм моралі 
й етики, тож неодмінно передбачає й справжню солідарність, 
дистанційовану як від егоцентричного індивідуалізму одинака, так і від 
стадного колективізму, від некерованої стихії натовпу. Отже, здобуття 
справжньої свободи можливе лише за умов етичного обмеження кожної 
особистості культурою, законами громадянського суспільства і… свободою 
іншої людини. 

Знову утопія? Так, до певної міри. Згадаймо: усі філософські трактати 
мислителів Еллади і доби Ренесансу, наступних епох входили в 
суперечності з реаліями буття, репресії ставали альтернативною відповіддю 
тим, хто намагався йти попереду іншим шляхом. Тому в новому тисячолітті 
завдання політиків полягає в тому, аби гарантувати людині таке поле 
культури, такий простір свободи, який вона потребує для реалізації себе як 
особистості, але неодмінно з визнанням такого ж права на свободу за 
іншими. 

Але реалізація свободи як способу існування людської особистості і 
права вибору передбачають відповідальність кожної індивідуальності 
перед суспільством, часом, майбутнім, встановлення балансу 
співвідношення особистих інтересів та цілей і громадсько-політичних, 
економічних, культурних вимог та запитів як сьогодення, так і 
майбутнього. 

Нині доля дала шанс українському суспільству на власному досвіді 
пересвідчитися в значущості цих питань. Обравши шлях державної 
незалежності, позбувшись тоталітарного імперського ярма, маємо творити 
власну національну історію, розбудовувати суспільство на засадах свободи, 
віри в особисте покликання кожного громадянина і соціуму в цілому, 
плекати відчуття особистої відповідальності за виваженість ухвалених 
рішень і послідовність втілення їх у життя. 

ІІІ. Україна: підсумки минулого і проблеми вибору майбутнього 
Вступаючи в нове тисячоліття маємо всі підстави пишатися тим, що цей 

рубіж долаємо в умовах зміцнення суверенітету, розгортання процесів 
політико-економічного і культурного розвитку народу України, подальшої 
розбудови його незалежної держави, її впевненого входження у світову 
систему. Україна першою з колишніх республік СРСР відмовилася від 
ядерної наступальної зброї, демонтувала свої ракетні установки, наші 
миротворці успішно виконують посередницьку місію в “гарячих точках” 
планети. Маємо сформовані гілки державної влади – законодавчу, 
виконавчу та судову. П’ять років тому відбулася принципово нова, 
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цивілізована передача повноважень від одного Президента до іншого, 
обраного всенародно на відкритих, демократичних засадах. Хоч якими 
різкими часом видаються нам зіткнення в парламенті чи “паперова” 
перестрілка в пресі, проте в українському суспільстві панує мир. Це 
особливо відчутно на тлі ескалації кавказької війни, вибухів у житлових 
будинках Російської Федерації, перманентних порушень прав людини в 
Білорусі, спалахів релігійно-кланової боротьби в середньоазійських 
республіках. 

Сьогодні через об’єктивні та суб’єктивні фактори нам ще не вдалося 
подолати тотальної кризи, не вдалося добитися змін на краще у 
виробництві, матеріальному становищі населення. На жаль, проголошений 
1994 року Президентом Л.Д.Кучмою стратегічний курс “Шляхом 
радикальних соціально-економічних реформ” став приводом для боротьби 
й конфронтації з боку кланово-корпоративних і корумпованих сил, 
організованої злочинності, агресивно налаштованих маргіналів, які 
прагнуть історичного реваншу. 

Від 1996 р. маємо Конституцію, зміст і спрямованість фундаментальних 
засад якої відбивають найвищі здобутки світової цивілізації. Масштабність 
Конституції як політико-правового культурно-історичного Акта зростає 
через усвідомлення досвіду, який дістався нам у спадок. Адже впродовж 
понад тисячоліття Україна лише тричі (за князівства Ярослава, гетьманства 
Богдана Хмельницького, часу діяльності Центральної ради) формувала 
свою державність, тобто була суверенним суб’єктом національної 
діяльності. Так зване “єднання слов’янських народів”, народів Кавказу й 
Сходу, верховенство “старшого брата”, про яке й досі чуємо з вуст окремих 
політиканів і, хоч як це дивно, парламентаріїв, у кінцевому підсумку 
загрожувало зникненням українського народу з політичної, культурної, 
мовної карти світу. 

На цьому тлі стає зрозумілим, чому донині українське суспільство не 
спромоглося сформулювати засади спільної ідеї, здатної консолідувати 
різні верстви населення в ім’я розбудови правової і соціальної Держави, її 
співпраці зі світовою спільнотою. Ще й досі ми потребуємо ствердження 
внутрішнього, власного “я” кожною особистістю, значного піднесення 
рівня її політичної культури, що зумовлювало б конструктивну взаємодію 
різних соціальних спільнот і особистостей, збереження й подальший 
розвиток національних традицій усіх народів України та їхнього 
гармонійного розвитку. Це жорстока розплата за багатовікову 
бездержавність. 

Йдучи в нове тисячоліття, маємо пам’ятати, що наш поступ уперед 
забезпечуватиметься лише за умов органічних розвитку традицій і пошуку 
нових виявів людської особистості, духу, менталітету, високої моралі, 
культури. Собори і мозаїки доби Київської Русі, що збереглися в Києві та 
Чернігові, барокові архітектурні ансамблі Львова, хори Бортнянського і 
Веделя, іконостаси часів козацького Відродження, філософія Прокоповича, 
Сковороди і Вернадського, поезія Тараса Шевченка і Лесі Українки, 
ніжність і цнотливість народних ліричних пісень, авангардизм Архипенка й 
Малевича, живописний феномен Катерини Білокур і Марії Примаченко, 
чарівний спів Соломії Крушельницької, Івана Козловського, Анатолія 
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Солов’яненка, кінематорграф Довженка й Параджанова – це наше 
загальноукраїнське духовне надбання, наш внесок у третє тисячоліття. Так 
само, як і любов до Батьківщини, свобода якої виборювалась упродовж 
багатьох століть і воістину вистраждана нашим народом. 

За порівняно короткий відтинок часу нам вдалося вгамувати рекордну 
за світовими вимірами інфляцію, усунути глибокі деформації у сфері 
державних фінансів, забезпечити стабільність національних грошей, 
закласти основи для припинення спаду виробництва і зростання його 
обсягів у конкурентноспроможних галузях. Ми зуміли досягти перелому в 
реформуванні відносин власності, завершити перший етап земельної 
реформи – роздержавлення землі та поетапної передачі тим, хто її 
обробляє. Почуття гордості за наших талановитих робітників, науковців, 
технологів, інженерів викликають нові розробки КБ “Антонов”, 
харківських танкобудівників, миколаївських і київських корабелів, 
машинобудівників Донбасу. Подією загальнонаціонального масштабу став 
успішний запуск вітчизняного ракетоносія “Зеніт – 3SL. Старт нашого 
“Зеніту” переконливо довів світовій науковій громадськості можливості 
ракетно-космічної галузі України. 

Слід визнати, що частина суспільства, яка за інерцією мріє про “світле 
минуле”, і інша, що намагається пристосуватися до законів ринку при всій 
його віртуальності, до певної міри зневірилися у можливості позитивних 
зрушень. Тим більшою видається нині, в період соціальних потрясінь, у 
умовах нестабільності і невпевненості у завтрашньому дні, небезпека 
“нових-старих” тоталітарно-імперських рухів, як і в першій половині ХХ 
століття. Адже молода країна пережила велетенський соціальний 
землетрус, багато її громадян відчувають зрозумілу розгубленість, 
обумовлену втратою традиційних орієнтирів і необхідністю більше 
покладатися на себе, на свою енергію, на власну ініціативу. 

Системна криза, що вразила майже весь посткомуністичний світ, не 
оминула й Україну, спростувавши наші занадто оптимістичні очікування 
перших років незалежності. Тоді, наслухавшись палких промов колишніх 
дисидентів і тих, хто вважав себе “патріотами з патріотів”, більшість наших 
співгромадян повірила: Україна з потужним науковим і промисловим 
потенціалом, розвинутим агропромисловим комплексом, багата 
природними ресурсами, освіченими й працьовитими людьми має швидко й 
безболісно пройти шлях від республіки в складі суперімперії до 
самостійної, сильної, демократичної держави з ринковою економікою. Але 
дива не сталося. Бракувало нам досвіду і далекоглядності, аби все 
передбачити, все виважити. А найголовніше – не вистачило політичної 
тверезості, яка б дала можливість відсіяти зерно від полови. 

Це вже призвело до невиправданих втрат, суттєвого зниження рівня 
життя мільйонів наших співгромадян, зумовило складне становище науки, 
освіти, охорони здоров’я. Вияви розчарування багатьох процесом реформ, 
навіть самими ідеями демократії, стають дедалі очевиднішими. Проте 
проблеми виживання підштовхують наших співгромадян до необхідності 
заявити про свої потреби та інтереси. Конче потрібний діалог, учасники 
якого прагнули б до згуртування, порозуміння, єднання. Ми переконані: 
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щоб здолати наші економічні негаразди, змінити життя людей на краще, є 
лише один спосіб – робота.  

ЙДУЧИ в нове тисячоліття, будемо свідомими того, що нашому 
суспільству, всьому людству необхідно поліпшувати, вдосконалювати 
свої розумові й духовні якості, якщо хочемо подолати кризову складність 
Всесвіту. Від тих часів, коли Маркс передрікав неминучість світової 
революції, маючи передусім на увазі повалення тодішніх політичних 
інститутів влади, відбулося кілька справжніх революцій – у засобах 
виробництва, технологічних методах, оцінці показників продуктивності 
праці, у системі управління, у структурі знань. Саме вони спрямували 
розвиток країн Західної Європи, відмінний від того, яким пішла Російська 
імперія (що згодом перетворилася на СРСР). Західноєвропейське 
суспільство з його гуманістичними, соціокультурними цінностями уникло 
тих випробувань ідеологічного тоталітаризму, розподільчої економіки, 
соціальної зрівнялівки. Ми за всіма показниками відстаємо від західних 
партнерів. 

Але це не означає, що вектор нашого поступу має бути спрямований на 
повторення шляху, яким пішла західна цивілізація після Першої і Другої 
світових воєн. Адже за таких умов ми приречені на чергове відставання. 
Вважаємо, що основними передумовами творення народом України 
власної Історії, органічного інтегрування її у світову цивілізацію є 
турбота про добробут суспільства (піднесення національної економіки, 
мобілізація усіх її продуктивних сил, задоволення цивілізованих потреб і 
запитів кожного громадянина), оздоровлення навколишнього 
середовища, подолання агресивно-споживацького ставлення до 
Природи, виховання людини на високих етичних та естетичних 
цінностях культури. 

Отже, наше майбутнє визначатиметься тим, наскільки ми гуртом, усією 
спільнотою спроможемося реалізувати якісно нові засади етичної культури, 
політичної культури, культури інтелекту, патріотизму і відкритості 
найвищим досягненням світової цивілізації. Усвідомлення цього і 
готовність діяти в такому напрямку – запорука нашого оптимістичного 
настрою в новому тисячолітті, гідного продовження розвитку 
цивілізаційних процесів. 
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Філіпчук Г. Г. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО  

В ГУМАНІТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджуються проблеми українознавства в гуманітарній 
політиці України. Автор переконаний, що українознавство як система 
цінностей і знань про Україну й український народ має наскрізно 
вибудувати впливи у всіх сферах життя суспільства й індивідуального 
буття. 

 
Українське суспільство ввійшло у ХХІ століття зі своїми складними і 

суперечливими проблемами соціально-економічного, політичного, 
екологічного, гуманітарного характеру. Десять років незалежності якщо 
рішуче і не зміцнили у всіх сферах суспільний організм, то принаймні були 
дуже важливими з точки зору нашої стратегічної перспективи та 
усвідомлення себе державницьким народом. 

Весь цей час Україну супроводжували та й надалі супроводжують 
успадковані й набуті вже тепер нові негативи, специфічні, постійно діючі 
фактори історичного та політичного, етнічного, мовного, церковно-
релігійного, психологічного та регіонального характеру, що позбавляли нас 
можливості формувати такий необхідний конструктивно-стабілізуючий, 
антикризовий потенціал. Але попри все доконаним фактом є те, що 
з’явились нові життєві реалії, соціальні дискомфорти і комфорти, напруга і 
задоволеність, а найголовніше – абсолютно якісно нові завдання і суспільні 
потреби, які завжди вимагатимуть адекватних рішень і корекцій. 

Змінився з політичної, правової, економічної і духовної точок зору не 
лише український простір, змінився світ з його глобалізацією, жорсткою 
конкуренцією і мобільною конфліктністю, міграцією людей, ідей, 
цінностей, інтеграцією і поступовою екологізацією мислення, 
протистоянням культур, релігій, цивілізацій, корпоративних систем. 

Усе це не може не впливати на наші поведінкові норми, заставляючи 
дедалі більше відчувати, як зазначав В.Вернадський, що людина вперше 
реально зрозуміла, що вона житель планети. Але так, як збереження світу в 
його біорозмаїтті, так велике планетарне громадське суспільство має бути 
зіткано з безлічі громадянських національних “Я”. Те, що відбувається в 
Росії, Румунії, Словаччині, Польщі, засвідчує: “найвідкритіше 
суспільство”, “найглобальніша”, “найгеополітичніша” мета не повинні 
передбачати руйнування великого і незамінимого – культурних і 
національних засобів самозахисту життя на землі. Антоновичем у свій час 
було сказано, що “загальнолюдське є спільна скарбниця, до якої кожний 
народ вкладає ним надбані культурні скарби”. Незважаючи на 
цивілізаційність світових процесів, у цьому непрогнозованому і 
конкурентному середовищі ми зобов’язані захищати своє власне “Я”, мати 
національний імунітет не лише для збереження ідентичності, історичної 
незалежності, але й для прогресуючого розвитку. 
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Егоцентризм стає пріоритетом для багатьох націй і народів. У “циклах 
американської історії” (1992) А.Шлезінгера Герман Мелвіл говорить: “Ми, 
американці, особливі обрані люди, ми – Ізраїль нашого часу, ми маємо 
ковчег свободи нашому світу. Бог визначив, а людство очікує, що 
звершуємо щось велике. Решта націй повинні бути поза нами”. Не слід 
коментувати, але маємо зазначити, що так чи інакше народ не зможе 
вижити, якщо хтось його переконав, що він віджив своє (мова, церква, 
традиція, пісня і навіть… держава), став перешкодою для світу, не 
вписується в його структури, а це заважає глобальним процесам. Отже саме 
національна етнокультура має оберігати етнос, народ від його деморалізації 
і деградації. Ось неупереджена оцінка нашого земляка М.Бердяєва, слова 
якого дуже навчальними були б для багатьох вічно і вперто 
російськомовних: “Народ тільки тоді називається вільним і громадянським, 
коли усвідомлює свою національну єдність і цілісність, як у середині 
власної держави, так і зовні перед іншими народами… Національність є 
індивідуальне буття, поза яким неможливе існування людства”. 

Проте гідність, єдність-цілість нації формується передусім на основі 
національної свідомості. В Україні серед факторів, найбільш впливових, 
що її творять, є українознавчі цінності. Здавалося б, що це природно. Проте 
практика державного будівництва гуманітарної політики засвідчує 
суперечливі підходи і оцінки. Є достатньо осмислені підступні намагання 
доморощених теоретиків, політиків під дахом загальнолюдських цінностей, 
глобалізму зреалізувати космополітичну ідею (ідеологію кока-коли), 
придатну для всіх від Гонконгу до Сіетлу. Для народів, які у своїй 
абсолютній масі мають вироблений стійкий національно-оберігаючий 
імунітет, долати цю хворобу легше. Україні, як відновленій державі, 
робити це складніше, навіть у порівняні з Польщею чи Росією. Ми є 
свідками, надіюсь не збайдужілими спостерігачами, як, ігноруючи 
Конституцію, закони, логіку історичного розвитку народу, здійснюються 
спроби творити замість політичної нації таку собі етнографічну масу, яка в 
умовах глобалізму буде поглинати всі сурогати від наркотиків до ерзац-
культури, від нетрадиційних ідей шкідливих релігійних течій до неякісних 
товарів, забуваючи Шевченкове “у своїй хаті своя правда і сила, і воля”. 

Слід усвідомити: якщо класичні війни були направлені на враження 
людського тіла, то посткласичні найактивніше використовують технології 
враження людської душі, котра втрачає моральні й культурні опори. Під 
виглядом громадянського суспільства формується концепція одномірного 
економіко-центричного суспільства, яке нівелює духовну і соціально-
політичну надбудову, яке позбавлено, за словами Ф.Ніцше, християнського 
моралізму. 

За таких умов ставиться під сумнів доцільність українознавства. Але 
мусимо бути мудрими. Уроки минулого підтверджують необхідність 
творення державницької ідеології. 20-ті роки: академік С.Єфремов 
випускає працю “Українознавство”, президент АН В.Вернадський ухвалює 
запровадження українознавства як провідної галузі в державному 
управлінні, освіті, культурі, науці. Вони вважали найпріоритетнішим 
обов’язком – “знати свій край, щоб найбільш доцільно та інтенсивно 
служити йому”. Проте політичний режим не давав шансів і перспектив 
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цьому надзвичайно важливому явищу. Україна членувалась географічно, 
історично, етнічно, мовно, економічно, релігійно, “збагачувались” 
фальсифікаціями, зник сам термін “українознавство”. 

Сьогодні, не дивлячись на помітні спроби, важко зігнорувати це 
стрижневе явище українського державотворення. Проте є намагання, щоб 
вищою формою українознавства стали елементи фольклору й етнографії, 
створюється імітація українознавства, яке вигідне українофобам, щоб 
позбавити його інтелектуального потенціалу, досягнень європейського і 
світового рівня. Разом з тим держава мусить існувати передусім задля 
культури і вищих цінностей свого народу, підтримки і розвитку 
національної духовності й економіки, освіти і науки, історії і політики, 
релігії і культури, мови. Українознавство як система цінностей і знань про 
Україну й український народ повинно наскрізно вибудовувати впливи у 
всіх сферах життя суспільства й індивідуального буття. Ситуація упродовж 
тривалого часу не є кращою у ставленні до української ідеї, негативні 
внутрішні і зовнішні чинники є діючими і сьогодні. За цих умов Україні 
потрібна політика протекціонізму щодо національної освіти, науки, 
культури з усвідомленням самодостатності долати проблеми і негаразди у 
сфері економіки, політичної адміністрації, війська, церкви, школи, права, 
екології. Але для цього слід збудувати й утримати сильний апарат 
політичної влади, куди повинна ввійти найсвідоміша і найконструктивніша 
частина українства, щоб розвинути перспективу держави. 

Сьогодні не можна отримати аналогію 1918-20 років, коли під час 
невдалої спроби мати державу, місто, промисловість, банки, торгівля, 
військо, інтелігентська культурна сила і все важливе інше знаходилось в 
руках неукраїнського населення, що складало всього – 16 %, але 
обслуговувало найважливіші суспільні функції. Бо лише через владу і з 
допомогою влади уможливлюється реалізація соціальних, духовних, 
політичних завдань. І не “конструктивна опозиція”, яка стала мало не 
еталоном політичної поведінки, зокрема Руху, а входження у владу, праця і 
відповідальність за все, що діється, щоб бути не опозиціонерами у 
бездержавному просторі, а суб’єктами, хай і недосконалої, але нашої 
української політичної системи. А владну нішу, щоб формувати сильну 
українську гуманітарну політику, не віддавати в руки космополітам, 
українофобам, спритним ділкам, які Україну сприймають не духовно чи 
ідейно, а просторово і меркантильно, щоб їх потім критикувати, а боротися 
за неї всім українським миром. Бо ніщо з нічого не буває. 

Усвідомлюю, що для консолідації і прогресу суспільства жодний етнос 
не може бути зігнорований. Необхідно включати такі важелі громадянської 
консолідації, щоб кожен, хто проживає в Україні, політично був українцем, 
а етнічно – гідним представником своєї народності, мови, культури. 
Важливою для сьогоднішньої України є теза М.Грушевського: Україна для 
тих, хто любить Україну, живе в ній, працює заради неї. Синтезуючи такі 
підходи, утверджуватиметься шлях формування сильної політичної нації. 
Проте нації, гідної Європи і власної історії, ніколи не матимемо, якщо 
передусім українці не відчують себе українцями в Україні. Бо, на відміну 
від інших національностей, в українців немає іншої материзни, другого 
Дніпра, другого Києва і Канева. А тому теза “Україна для українців”, яка 
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стала об’єктом масованої критики з боку політичного люмпенства і 
теоретиків “громадянськості” в цьому контексті осмислення, є гуманною, 
національно необхідною. 

Інтегруючись у світове співтовариство, ми чомусь постійно 
захищаємось, забуваючи або не знаючи, що в гуманітарній культурно-
мовній сфері в Україні створена найкраща у світі модель для національних 
меншин. Є думка, що це спадок мало не радянської системи. Категорично 
не можна погоджуватись, бо чому ж тоді в інших пострадянських 
державах, починаючи з Росії, такої моделі немає? А отже не є свідченням 
традиційно історичної української демократичності. Але існує інша 
проблема. У політиці, освіті не вистачає дії оптимального поєднання 
загальноукраїнського і національного (етнічного), щоб обов’язки держави 
перед національними меншинами були адекватні обов’язкам національних 
меншин пере державою, українською мовою, культурою, традицією, 
історією. Інакше будемо мати не консолідуючі, а сегреаційні процеси, не 
націю, а “персидське військо”, зорієнтоване на різні частини світу. 

Безперечно, що ідеологія українства повинна формуватися не за межами 
нашої держави і навіть не в діаспорі, а на українській материзні, віддаючи 
належне представникам українських зарубіжних громад. Адже змінився 
політичний статус України, вона керує власною економікою, культурою, 
політикою. Це має вирішальне значення для української діаспори щодо 
мови, церкви, національної свідомості, але це значиме найперше для 
України. 

І серед багатьох сфер, які творять українознавчу ідеологію, однією з 
пріоритетних є освіта. Бо зрозуміло, що після хліба найважливішою є мова, 
що українцем дитина повинна формуватися змалку, що патріотом великої 
нації людина стає через освіту. В Україні не може бути, згідно з 
Конституцією, ні російських, ні турецьких, ні польських, ні єврейських, ні 
румунських, ні болгарських шкіл, а лише українські з певною мовою 
викладання. Але в основі навчання і виховання має бути українознавчий як 
загальнонаціональний компонент. Дуже професійно і політично 
обґрунтовано нам слід позбавлятися тих негативів, які мають 
антиукраїнську спрямованість. Бо хіба можна трактувати інакше, ніж 
дискримінаціним, факт, коли порушуються конституційні права етнічних 
українців у Криму, де не створені умови для освітніх потреб, на 10 % тут 
забезпеченість підручниками, відсутня ефективна програма кадрової 
політики підготовки україністів. І що лише з 280 тис. учнів 923 школярі в 
українських класах (– 0,3 %). І це майже на 1 млн. українців. 

Чи можна задовольнитися тим, що критична маса української культури 
за формою акордеонна, за змістом номадівсько-гастролерна? Чи можна 
надіятись, що українська ідея пошановується, коли інформаційний простір 
переважно налаштований на манкуртів і кілерів. Коли замість 
педагогічних, інтелектуальних, по-справжньому громадянських передач у 
нас у моді “Золотий гусак”, “Сердючкина-мать”, “Елка і кореша”. 

Чи є конструктивними політики, які протягують у парламенті два 
небезпечні для України документи (Хартію регіональних мов, Закон про 
мови) у гіршому, ніж за 1989 р. варіанті. 
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Разом з тим за результатами соціологічних досліджень народ продовжує 
довіряти найбільше церкві (56%), освіті (46%). Сказане Президентом 
України на з’їзді освітяни, що без церкви й освіти не сформується нація, 
обнадіює. 

Але церкві потрібна духовна єдність, освіті – грошей і національної ідеї, 
державі – єдність політичну і мовну, а українцям – віри і мудрості в те, що 
українознавство інтелектуалізуватиме, стабілізуватиме, консоліду-
ватиме український народ. 
 
 
 

Сазоненко Г. С. (Київ) 
 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІЦЕЮ 
 

У статті розглядаються проблеми управління розвитком сучасного 
гуманітарного ліцею. Автор справедливо наголошує, що фахова 
управлінська діяльність в освіті, у першу чергу, спрямована на підвищення 
ефективності, тобто якості освітнього процесу. 

 
ХХІ століття визначило ідеї оптимального управління процесами 

розвитку як провідні для всіх видів діяльності: медицини і біології, 
економіки і виробництва, а також психології і педагогіки. Не випадково  не 
лише директора сьогодні називають управлінцем (менеджером), але й 
учителя. Отже, йдеться про управління освітою на рівні школи, про 
освітній менеджмент (хоча ці поняття, як відомо, не тотожні). 

Будь-яка управлінська діяльність в освіті, у першу чергу, спрямована на 
підвищення ефективності, тобто якості освітнього процесу. 

Усі відомі моделі управління реалізуються в навчальних системах за 
допомогою ефективних стратегій вирішень навчально-пізнавальних та 
виховних завдань і тим самим безпосередньо інтегруються в ціннісні 
структури людської діяльності. А школа, як відомо галузь 
Людинотворення, а отже, управлінська діяльність орієнтована не на 
показники процесу, а на Людину (дитину), на спрогнозований 
операціонально заданий результат, освоєння теорії й технології програмно-
цільового (проектного) підходу на основі ідеї розвитку освітнього закладу. 

Отже, у даній статті йтиме мова про управління розвитком 
гуманітарного ліцею.           

Якщо говорити про школу (маємо на увазі і ліцей, і гімназію, і 
колегіум), то кожен із нас директорів, дбає, про її престиж, авторитет 
(імідж), тобто про переваги своєї школи, про надання якісної освіти і хоче, 
щоб її любили і шанували діти, щоб вона була поцінована батьками і 
органами управління, щоб її випускники були конкурентноспроможними і 
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щоб школа називалась людьми не за номером і населеним пунктом, а за 
ім’ям директора, тобто стала авторською (мала своє “людське обличчя”). 

 Сьогодні гарна та школа, яка, враховуючи інтереси дитини, учителя та 
батьків, успішно виконує функції, покладені на неї державою та 
суспільством, бо світ майбутнього характеризується подальшою 
інтенсифікацією людських контактів і зростанням рівня взаємної залеж-
ності людей. 

Нове ж тисячоліття заявило про себе появою нової галузі знань – 
педагогічної інноватики – сфери науки, що вивчає новітні процеси 
розвитку школи. Ці процеси сьогодні називають інноваційними. 

А тому йдеться про управління інноваційним процесом розвитку 
гуманітарного ліцею. 

У цій проблемі можна виділити два основних питання:  
• Як організувати управління розвитком ліцею?  
• Як зробити це управління ефективним? 
Розглянемо основні поняття (дефініції) даної проблеми, бо як говорив 

один із засновників філософії і науки Нового часу Р. Декарт: “Визначайте 
сутність слова. Цим ви позбавите людство від половини його 
недоречностей і помилок”. 

Великий тлумачний “Словник сучасної української мови” дає кілька 
визначень поняття “розвиток”: 1 – це процес, унаслідок якого відбувається 
зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, 
вищого; 2 – досягнення значного ступеня вияву; 3 – ступінь освіченості, 
культурності, розумової, духовної зрілості; 4 – можливість ставати кращим, 
досконалішим, підніматися на вищий щабель, досягати високого рівня в 
чому-небудь”1.   

Як бачимо, в  основі цього визначення “розвитку” інноваційний процес 
– процес створення новацій, до того ж не випадковий, а об’єктивно 
необхідний. 

Зверну увагу на  енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, де 
“розвиток – це еволюція, зміна, яка приводить до нового стану суб’єкта 
розвитку, підвищення його соціальної цінності”2. У цьому визначенні 
важливим є  акцент на суб’єктній природі розвитку соціальних індивідів, 
його ідентичність саморозвитку. 

Один із фундаторів синергетики, лауреат Нобелівської премії  
І.Пригожин виділив ряд цікавих ідей відносно  розвитку школи і управління 
цим процесом. Наголошу на кількох із них: 

                                           
1 Великий тлумачний словник української мови / Укл., гол. ред. В.Т. Бусел. – К., 
2001. – С. 1043. 
2 Энциклопедический словарь / Сост. Брокгауз и Ефрон. – СПб., 1904. – Т. 79. – 
С. 135. 
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- складним  організованим системам (якою є школа) не можна 
нав’язати шлях розвитку, якщо відсутні внутрішні потреби для цього; 

- успіх у розвитку навчального закладу залежить від уміння 
керівника бачити майбутнє в сучасному і визначити таким чином 
можливості розвитку; 

- для успішного розвитку навчального закладу як системи необхідно 
узгодження темпів розвитку всіх її підсистем, усіх суб’єктів; 

- ефективний розвиток може здійснюватися не лише в результаті 
сильних управлінських впливів, а й у результаті локальних (слабких) 
впливів, якщо вони дають потужний резонансний ефект1. 

Використовуючи ці, а також ідеї розвитку Занкова, Лернера, Скаткіна, 
Ельконіна-Давидова, Френа та ін. спробуємо дати визначення поняття 
“розвиток школи (ліцею)”. 

Розвиток школи – закономірна, доцільна, як правило, еволюційна, 
керована, позитивна зміна самої школи (її мети, змісту, педагогічних та 
освітніх технологій), що приводить до якісно нових результатів освіти, 
виховання і розвитку учнів; це перехід від одного якісного стану до нового 
(в інноваційному процесі). 

Розглядаючи ліцей не лише  як живий організм, а й спеціально 
створювану соціальну структуру, можна виділити три етапи його 
життєдіяльності: 

1) режим становлення – від створення проекту, моделі ліцею до 
відкриття і початку функціонування як інноваційної школи; 

2) режим стабільного, функціонування, властивий для більшості 
сучасних шкіл; 

3) режим інноваційної діяльності або режим розвитку, основою 
якого є реалізація цільової програми “Обдарованість” та педагогічних 
досліджень “школи-родини” (наказ Міністерства освіти, 1995 р.) та 
“перспективних освітніх технологій” (наказ Головного управління освіти і 
науки м. Києва, 1998 рік)2.  

Від становлення ліцею (1991 р.) до стабільного функціонування відбу-
вався процес не лише визначення змісту освіти, але і його оновлення; не 
лише адаптації навчальних програм, а й розробки нових (авторських) 
спільно з кафедрами Київського університету; не лише введення 
профільних факультативів, а й доповнення їх спецкурсами та 
інтегрованими дисциплінами (українознавство, світова художня культура, 
етика та естетика, Людина і світ); не лише застосуванням урочної, 
лекційно-семінарської форм навчання, а й введенням індивідуальної 

                                           
1 Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. – М., 1990 – С. 92; Пригожин И. От 
существующего к возникающему. – М., 1985 – С. 87. 
2 Програма “Обдарованість” / Авт. кол. Сазоненко Г.С. та інш. // Рідна школа. – 
1996. – № 7. – С. 67-69. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 64

(курсові роботи, проекти, пошукові дослідження) та колективної форм 
діяльності (навчально-ознайомча практика, захист колективних проектів); 
не лише оптимальних методів і методик, а й розробкою і запровадженням 
перспективних освітніх технологій (проективної, кооперованої, 
інформаційної, моделюючої тощо); не лише виховання як процесу, а 
розвитку і плекання Особистості як творця власного життя, громадянина 
України, її національної еліти; не лише використання досвіду вітчизняного, 
а й міжнародного; не лише визначення рівня навчальних досягнень, а 
всебічна діагностика (моніторинг), аж до індивідуальної траєкторії 
розвитку кожної дитини; орієнтація освітнього процесу не стільки на 
вимоги соціального замовлення сьогоднішнього дня, стільки на прогноз 
цих вимог у майбутнє; не лише на збереження і зміцнення фізичного 
здоров’я, а й інтелектуального, морального і психічного; не лише 
формування стійкої мотивації пізнання, а й розвиток внутрішньої мотивації 
успіху і найголовніше – творення власного досвіду, фіксованого в 
авторських підручниках, посібниках, науково-методичних збірниках та 
монографіях учителів ліцею.   

Як бачимо, рівновага стабільності і оновлення є основою 
оптимального ефективного управління розвитком ліцею.  

Далі постає питання: що є об’єктом управління? Ясна річ – навчальний 
заклад. Як видно зі схеми № 1, ліцей – це складна соціально-педагогічна 
відкрита система, у складі якої компоненти внутрішньої і зовнішньої 
сфери. 

Розглядаючи компоненти зовнішньої сфери – джерела соціального 
замовлення, – особливу функціональну роль (поряд з державою) 
відіграють батьки і не лише тому, що допомагають у виборі майбутнього 
профілю освіти, рівня якості освіти, а й тому, що найголовніші вихователі 
власних дітей, творці їх духовних потреб. А людина стає людиною тільки 
серед людей, коли з молоком матері вбирає в себе кращі традиції роду і 
народу, звичаї і духовні скарби, надбані своїми батьками, передані від діда-
прадіда, накопичені впродовж століть нашої історії. В основі управління 
ліцею – державно-громадська система управління, побудована на 
кооперованій (системній) моделі.  

Неабиякими чинниками соціального замовлення є громадські 
організації (з якими співпрацює ліцей), а також осередки, створені в ліцеї 
(Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка, жіночого товариства 
імені Олени Теліги, Асоціації випускників ліцею), вищі навчальні заклади 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 
адвокатури, Інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 
Науково-дослідний інститут АПН України, а також мистецькі установи 
(Спілка письменників України, Спілка художників України тощо). 
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Відродження релігійної свідомості, створення умов для реальної 
свободи совісті змушує ліцей коригувати свою діяльність, враховуючи 
конфесійну орієнтацію ліцеїстів та їх родин. 

Неабиякими чинниками впливу на розвиток ліцею є ресурси, до яких ми 
відносимо не лише специфічно обдарований контингент учнів, а й 
високопрофесійні кадри, фінанси, а також матеріально-технічне, 
інформаційне, програмно-методичне та нормативно-правове забезпечення. 

Структура внутрішніх компонентів визначається місією ліцею (плекання 
майбутньої інтелектуально-духовної еліти України), його філософсько-
методологічними засадами (українознавство та життєтворчість 
особистості), а звідси – стратегія і тактика, що обумовлюють зміст, 
технології освітньої діяльності. Примат виховання над навчанням – основа 
ідеологічної стратегії освітнього процесу, а тому родинність виховання – 
методологія і філософія Концепції національного виховання “Громадянин 
України ХХІ ст.”1  

 В основі ліцею-родини українського гуманітарного ліцею – виховання 
почуття належності до українського народу, поваги до його культури, 
поєднання національного і вселюдського. Ліцей-родина на основі участі 
громадськості міста, педагогів, учнів, батьків відроджує духовні основи 
родини. 

Отже, освіта розглядається нами як процес навчання і виховання в 
інтересах особистості, суспільства і держави. На першому місці – інтереси 
особистості,  пріоритетність в освіті держави змінюється  особистісною 
орієнтацією. 

Як бачимо, здатність розв’язувати не лише традиційні для школи 
завдання, а й оновлені функції розвитку навчального закладу, спонукають 
нас до аналізу процесу управління саме розвитком ліцею.             

Методологічною основою аналізу розвитку ліцею ми обрали 
системний підхід, де виділені системні якості, склад, структури, а також 
функції, зв’язок із середовищем, характер функціонування і розвитку, 
співвідношення природних змін і свідомого управління. 

Сутність системного підходу обумовлена наступними принципами: 
- об’єкт розглядається як комплекс взаємопов’язаних елементів, 

включаючи зворотній зв’язок; 
- об’єкт розглядається в єдності з зовнішніми факторами, 

середовищем, якими в значній мірі обумовлені його функціонування і 
розвиток; 

- об’єкт розглядається як підсистема, елемент системи вищого 
порядку; 

                                           
1 Кононенко П., Сазоненко Г., Галіцина Л. Громадянин України ХХІ століття: 
концепція національного виховання УГЛ КНУ імені Тараса Шевченка // Освіта і 
управління. – 1998. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 13-23. 
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- елементи даної системи досліджуються як окремі системи зі своїми 
власними елементами, підсистемами. 

Головним результатом життєдіяльності ліцею є позитивні зміни в 
розвитку особистості: 

1) загальноосвітньої підготовки (інтелектуальний розвиток); 
2) вихованості (основ світогляду, мотивації, досвіду діяльності, 

поведінки, спілкування, соціальних навичок, позитивних якостей 
особистості, основ самовиховання) – духовний розвиток; 

3) психічних функцій (емоцій, волі, психомоторики тощо) – 
психічний розвиток; 

4) креативності – творчих здібностей особистості; 
5) здоров’я, здорового способу життя. 
Для забезпечення ефективного управління діяльністю такої складної 

освітньої системи як ліцей, необхідно уяснити: від чого залежить якість 
управління процесами розвитку; які функції реалізуються при управлінні 
розвитком; як слід реалізувати ці функції; як процес управління залежить 
від зовнішніх і внутрішніх умов.  

Повертаючись до проблеми термінології, – “менеджмент” – в 
англійській мові має чотири значення: спосіб або манера поводження з 
людьми, мистецтво управління, специфічні здібності і адміністративна 
одиниця. Отже, з одного боку менеджмент – це управління, з другого 
управління – менеджмент.  

А що ж таке управління розвитком?  
У книзі “Управление современной школой” наведено таке визначення 

поняття управління: “цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів, що 
забезпечують становлення і обов’язковий розвиток школи”1. Отже, 
виходячи з сутності даного поняття для ліцею важливі два моменти: по-
перше, управління як цілеспрямована діяльність, обумовлена кінцевим 
результатом, по-друге, воно відрізняється від інших видів діяльності своїм 
призначенням. 

Але ж йдеться про управління розвитком, а тому виникає необхідність 
розкрити це поняття. Управління розвитком покликано забезпечити 
продуктивність успіху ліцею за рахунок освоєння новацій. Отже, 
“управління розвитком школи – це управлінська діяльність, у якій через 
планування, організацію, керівництво і контроль процесів розробки і 
освоєння новацій забезпечується цілеспрямована і організована діяльність 
колективу школи, по підвищенню її освітнього потенціалу, і як наслідок 
одержання якісно нових результатів освіти”.  

Враховуючи особливості управління гуманітарного ліцею як 
навчального закладу та соціального явища, ми стали на шлях пошуку 
моделі управління навчально-виховним процесом, адекватної сучасним 
                                           
1 Поташник М.М., Лазарев В.С. Управление развитием школи. – М, 1995. – С. 172. 
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умовам і досвіду, дослідженням вітчизняної і зарубіжної науки в галузі 
управління, сучасної практики роботи.  

Найбільш адекватна модель управління ліцею, що відображає реалії, 
ліцейного життя, це так звана багатовимірна, а тому й 
багатокритеріальна модель управління. У ній виділяються чотири 
взаємодіючі аспекти: економічний (економічна ефективність або 
практичність як визначальний чинник), педагогічний, соціально-
політичний та культурологічний (або релевантний, що виходить з примату 
культури). 

Кінцевою метою управління діяльністю ліцею є забезпечення 
становлення творчої, гуманної, компетентної особистості, створення умов 
для розвитку та самореалізації учнів завдяки: а) принципам пізнання та 
самопізнання як основи творення й самотворення особистості (за 
Г.Сковородою); б) упровадження перспективних освітніх технологій; 
в) особистісному підходу. 

Сутність процесу управління складають сукупність взаємопов’язаних 
дій (управлінських функцій), що забезпечують функціонування і розвиток 
ліцею. 

Що ж собою являють управлінські функції? На думку А.Файоля, 
французького вченого, існує п’ять вихідних  управлінських функцій. За 
його словами, “управляти” – це означає планувати, організовувати, 
розпоряджатися, контролювати і координувати».  

Інші автори дають свій перелік управлінських функцій, які виділяються 
за різноманітними критеріями. Найчастіше ми в ліцеї маємо справу з 
такими: 

• прогнозування; 
• планування; 
• мотивація; 
• організація; 
• проектування; 
• координація; 
• діагностування; 
• контроль; 
• оцінка; 
• прийняття   рішень; 
• комунікація; 
• керівництво; 
• представництво (ведення переговорів, укладання угод; підбір 

персоналу); 
• розв’язання фінансово-господарських питань тощо.  
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Така велика кількість управлінських функцій свідчить про складність 
процесу управління і про необхідність спеціальної підготовки людей, які 
його здійснюють (керівників, менеджерів). 

Саме сучасні вимоги та погляди сприяли орієнтації ліцею на системну 
(кооперовану) модель управління з охопленням усіх структур і ланок 
навчально-виховного процесу (від академічної групи до адміністрації) – 
багаторівневість – та орієнтації на принципи демократизму, гуманізму, 
ініціативи, свободи вибору та відповідальності, а також на поєднання 
колегіального управління з одноосібним самоврядуванням, національної 
спрямованості та її узгодження із зарубіжним досвідом. Характерною 
рисою кооперованої моделі управління є активний обмін інформацією між 
керівником і співробітниками, колегіальність у прийнятті рішення. 

З точки зору управління основними компонентами ліцею як соціально-
педагогічної системи є керівник, педагогічний колектив, колектив учнів. 

Своєрідність цієї структури полягає в тому, що управлінська взаємодія 
цих структурних елементів здійснюється не лише безпосередньо чи 
опосередковано, а й через педагогічну та організаційну діяльність. Тому, як 
бачимо, усі компоненти структури державного, громадського управління та 
дорадчі структури співуправління взаємодіють між собою і створюють 
систему державно-громадського управління ліцею. До того ж не слід 
забувати, що досвід управління інноваційним розвитком ліцею 
опановується не лише управлінцями й учителями, але й ліцеїстами, для 
яких досвід участі в управлінській діяльності, новаціях є не лише досвідом 
самотворення та самовдосконалення, а й творенням свого майбутнього, 
власної долі, майбутнього держави.    

Як висновок спробуємо окреслити критерії ефективності управління: 
1) якість цілепокладання (місія закладу, формулювання мети як 

прогнозованого результату діяльності): значущість; наступність; 
послідовність; структурованість; конкретність; вимірюваність 
прогнозованих результатів; 

2) якість планування (розробка проектів, програм досягнення 
поставленої мети): збалансованість; логічність і послідовність; 
конкретність; ресурсне забезпечення;  

3) якість організації (упередження відхилень від мети управління 
шляхом забезпечення передачі і засвоєння інформації): раціональність; 
структурованість; логічність; 

4) якість контролю (збір інформації для здійснення адекватного  
коректуючого впливу): спрямованість; системність і систематичність; 
порівняльний аналіз; 

5) якість аналітичної діяльності – моніторинг освітньої діяльності 
(вивчення причин, що обумовлюють результати освітнього процесу): 
спрямованість; технологічність; системність; глибина, повнота. 
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6) удосконалення діяльності ліцею як системи, що розвивається, 
пов’язано з динамічними і структурними змінами. Ми відобразили (схема 
3) взаємозв’язок структурних і динамічних компонентів розвитку ліцею. 

Одним із динамічним аспектів розвитку ліцею, як бачимо, є його 
здатність до змін. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО: 

теорія, методологія, практика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононенко П. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО –  
НАУКА ЛЮБОВІ, ЕТИКИ, ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 

 
У статті досліджується українознавство – наука любові, етики, 

життєтворчості в парадигмі рід – нація – вселюдство. Автор вважає, що 
стрижнем українознавства є людинолюбство як найскладніша, 
найтаємніша система, що об`єднує біологічні і цивілізаційні чинники 
цивілізації гомо сапієнс. 

 
Нині з усією очевидністю постає воістину гігантська реформаторська 

роль науки.  
Підтвердження – вже згадувані традиції: ще в Києво-Печерський лаврі 

були започатковані видання церковного і світського змісту, які вводили на-
шу праматір Київську Русь в ареал міжнародного життя. Кияни постійно 
співвідносили себе не лише з Візантією як державою, а й – головним чином 
– з державно-політичними, релігійними рухами їхньої доби, що означало – 
з Богом. І закономірно, що в цьому процесі сформувалися не лише великі 
князі, а й вітчизняні вчені, серед яких особливо високе місце посіли насам-
перед лідери релігієзнавства, історіософії, філософії, які, подібно Никону, 
Сильвестру, Нестору, ще тоді поставили інтегрально засадниче питання: 
“Звідки пішла Руська земля, хто в ній почав першим княжити, як Руська зе-
мля постала є”. Все було в Київському та Галицько-Волинському літопи-
сах: й історія створення світу, і потоп та розподіл земель синами Ноя, і не 
тільки міфологічні, а й цілком документовані реалії генези нашої прадержа-
ви. 

Ще тоді заторжествувала мудрість прапредків: вони бачили Європу й 
Азію, найдавніше минуле і сучасне, − але центром Землі і Всесвіту, мину-
лого і сучасного, справ мирських і божих була для них Русь-Україна. 

Страшно подумати, що їх могло не бути! 
Ще тоді українознавство постало як наука, і наука с и с т е м н а: як єд-

ність міфології й історіософії, географії й історіографії, етнології і релігієз-
навства, державо- і правознавства, фольклористики, патристики, мовознав-
ства. На цій основі розвивалися виховання й навчання. І цілком закономір-
но, що тоді не тільки зародилася, а й розквітла педагогіка, вершиною якої 
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стало “Поучення дітям” Володимира Мономаха. А головною метою тієї 
педагогіки постала людина. 

І буде цілком логічним повернутися до ідеї Інституту людини. 
Логічним, бо ядром українознавства (як і японо-, британіє-, 

росієзнавства) є людинознавство, – а людинознавство є чи не 
найскладнішою, найтаємничішою системою, в якій важливу роль 
відіграють і потребують знань: біологічна природа; фізична структура; 
родові чинники; соціальна зумовленість світосприйняття і життєвої позиції; 
традиції; культура; життєва воля; психіка. У кожному напрямі в справі 
вивчення людини досягнуто значних, а часом і видатних досягнень. 

Але відомо: кожен з лікарів може багато знати про певні особливості 
організму, – але у вирішальні моменти потрібен терапевт, а то й консиліум 
фахівців різного профілю. Знає будову тіла анатом, – але тіла загалом. Для 
конкретного індивіда потрібен індивідуальний лікар, або фахівець з 
серцево-судинних захворювань, кардіолог, сексопатолог, психо-фізіолог, 
соціолог, а то й знахар-ерудит з народної медицини. Як правило, кожен із 
них може дати кваліфікований діагноз. Одначе допомагає не завжди. Є 
хвороби тіла, а є – душі, зумовлені як індивідуальним буттям (родинним, 
виробничим), так і комплексно-громадянським: етнонаціональним, 
державно-міжнародним, культурно-мистецьким. Тому кожна сфера буття 
виступає як підсистема, має і незаперечну автономію, але “розуміє”: 
суб`єктом життєвого процесу є тільки цілісний організм як система. 

З огляду на все це організація життя кожного індивіда – найскладніше з 
існуючих завдань вселюдства й успішно реалізуватися воно може лише 
комплексною системою вивчення, аналізу, виховання, отже – цілісною 
системою наук. 

І тут постає два аспекти: 1) вивчення й формування людини як 
окремого індивіда; 2) бачення його в системі рід – нація – вселюдство. 

Як можна здійснити першу мету? Тільки комплексними зусиллями 
батьків і медиків, природодослідників і соціологів, етнологів і 
культурологів, політологів, економістів, демографів, істориків і психологів, 
– адже на розвиток дитини впливає універсальна система чинників. У тому 
числі: материнське чи штучне годування; домашнє чи громадське 
виховання; тип харчування і клімат, різноманітні форми способу життя; 
характер довкілля, інтенсивність і тип культури, дозвілля; психічно-
вольова орієнтація; становище в національно-державній структурі. 

Ми вивчаємо землю і космос у єдності та взаємозалежності. Знаючи: за 
кожною зорею є інша зоря; за кожною галактикою – інша галактика; за 
кожною геолого-географічною формацією – інша; за кожною людською 
цивілізацією і культурою – безліч інших; за однією безкінечністю – ще 
безкінечніша. І разом з тим вони – єдність, яку пробують осягнути 
дослідники практично всіх галузей наук. 

Чому ж людину вивчаємо розрізнено й спорадично? Без врахування її 
двоєдиної сутності: індивідуальної і загальнолюдської? 

І аналогічно до цього: чому цілий народ, насамперед – свій намагаємося 
осягати переважно в його абстрактно-загальнолюдській сутності, без 
належного врахування: як українознавство є першоосновою 
вселюдствознавства, так основою українознавства є людинознавство. При 
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цьому в усіх аспектах: як пов`язані між собою доля людини і нації, так 
пов`язані й ментальність та вітаїзм (воля до життя); і як педагогу, батькам 
необхідно знати природу дитини, так керівнику держави необхідно знати 
ментальність народу, а народові – ментальність претендентів у керівники. 

Не меншою мірою це віддзеркалюється у міжнародних відносинах, у 
виборі політичних систем, права, ідеології. Але чи здійснюється наш вибір 
на практиці з урахуванням особливостей кожного? Ні. 

Це тим прикріше, що ми не проминаємо нагоди наголосити: 
М.Грушевський, В.Вернадський – генії, які… 

Які, чомусь забуваємо наголосити, крім усього іншого, відкрили саме 
зазначений методологічний принцип: починати висвітлення кожного 
питання з його першооснов: всесвіт бачити із творення матеріального світу, 
який колись був Хаосом (і з волі людини може розщепитися в Хаос), 
вселюдство – з людини. А цивілізацію і культуру як продукти безберегої 
еволюції – з єдності розвитку матерії і духу, землі і неба, людини й 
природи, нації й вселюдства, досвіду і творчості мільйонів. 

Мільйонів! – які, одначе, починалися з одиниць і родів, етносів і націй. 
Чи можна йти до людини, починаючи з Космосу? Загалом – можна, бо 

неможливого Бог не створив. Але чи цей шлях може бути 
найефективнішим для школярів? Та ще й для І–IV класів, які мають 
оволодівати воістину космічним масивом “Людина і світ”; масивом, коли 
бути послідовним, який вимагає знання всього і всіх, од Хаосу до 
постмодерних цивілізацій і культур… 

Як же тоді бути з принципами природовідповідності, розвивальності, 
найбільшої життєвої доцільності? 

Відповісти на ці питання найкраще міг би Інститут людини. Одним з 
доказів тому є й те, що ще в надрах Київської Русі ядром педагогіки 
постала проблема Людини. До того ж, уточнимо, праукраїнської – з одного 
боку; і – справжньої (отже, глибоко пізнаної) – з другого. А проблема 
людини органічно злилася з проблемою генезису, стану, перспектив 
розвитку Русі. 

Новий етап − зближення з Європою та відновлення державності (Хмель-
ниччина) − також пов’язаний не просто з наукою, а з українознавством як 
наукою, бо й на цьому етапі чільні позиції зайняли літописи, а паралельно з 
ними бурхливо розвивалися школи, колегіуми, академії, наука в яких орга-
нічно поєднувала міжнародні здобутки знань і народно-державні інтереси. 

На грані XVIIІ−ХІХ  віків вийшла “Історія Русів” та визріли умови ство-
рення ліцеїв і університетів у Харкові, Львові, Києві, фундаторами яких бу-
ли великі патріоти, а педагогами й вченими − представники не лише Украї-
ни, а й країн Європи. 

Все поглиблювалися потоки, диференціація різних наук; це увиразнюва-
ло взаємозалежність як сфер державно-політичного життя, людини і суспі-
льства, внутрішньої і міжнародної еволюції, так і різних сфер науки: історії 
й етнології, соціології й філософії, економіки і лінгвістики. І наука від ди-
ференціації перейшла на шлях синтезу. Вершиною цього процесу став Ми-
хайло Максимович − патріарх наукового українознавства, що своїм ін-
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тересом охопив як епохи, так і найрізнорідніші сфери суспільного і науко-
вого розвитку, підтримав і виховав цілу плеяду українських дослідників. 

На пізнавальну арену виходять історики М.Костомаров і В.Антонович, 
етнолог П.Куліш, етнопсихолог, політолог М.Драгоманов, соціологи, еко-
номісти С.Подолинський і М.Зібер, математики М.Гулак, 
М.Остроградський, космолог М.Кибальчич, антропологи, етнографи 
В.Хвойка і Ф.Вовк, могутні таланти універсального плану − І.Франко, 
П.Чубинський, Д.Яворницький, Г.Кониський, М.Грушевський з його 
“Історією України-Руси”, − і просто невідворотною стає створення 
“Просвіти” та Наукового товариства ім. Шевченка (з його “Літературно-
науковим вісником”) – прообразу Національної академії наук; а також 
талантів типу П.Чубинського – універсального дослідника і творця україн-
ського гімну “Ще не вмерла Україна”. 

І українознавство стає не тільки повноправною, а й інтегруючою систе-
мою наук; воно як синтезує національно-державну ідею, так і одержує від 
неї нове дихання, крила. 

Закономірно, що створюється Національна академія наук, а її президент 
В.Вернадський категорично наполягає: не тільки створити при ній окре-
мий відділ українознавства, а й усі відділення УАН розвивати на украї-
нознавчій основі. 

Важливо, що тоді українознавству не шукали альтернативи, а сам 
В.Вернадський на його основі створив славнозвісну теорію н о о с ф е р и − 
теорію єдності та взаємовпливу не лише геолого-географічних епох, а й 
природи та суспільства, земного і космічного начал, цивілізації і культури, 
взаємовпливу Космосу (фізичної природи) й інтелекту, що визначає харак-
тер розвитку не лише внутрішнього життя людей та поколінь, а й самої 
природи (її внутрішньої структури), внутрішньої динаміки. 

І не випадково як те, що на чільні позиції виходять запліднені українсь-
ким духом світочі української космонавтики Е.Ціолковський, В.Шаргей 
(Кондратюк), С.Корольов;  державна, політична, конфесійна, освітньо-нау-
кова еліта підносить українознавство на рівень філософії і політики дер-
жави, − так і те, що все те стає фундаментом українського Відродження 20-
х років ХХ ст. 

Важливо: у виданні “Українознавство” (1920 р.) віце-президент УАН 
С.Єфремов визначає інтегральну роль українознавства: головного важеля 
пізнання й творення України та українського світу, – а відповідно до цього 
рекомендує вітчизняну і зарубіжну літературу не лише українофільського, 
а й українофобського змісту (розділ “антиукраїнські писання”), бо вважає: 
щоб розвиватися, творити, мати майбутнє – необхідно знати все! Бачити се-
бе всебічно та об’єктивно – вимогливо. 

Більшовизм це розумів, тому розпочав знищення України із знищення 
української науки, освіти, синтезу, досвіду, Буття і Свідомості народу, його 
історіософії, ідеології, філософії, глибини психіки й волі. 

На середину 30-х років було підготовлено мільйони карток до Українсь-
кої енциклопедії, розгорталися виднокола самопізнання й самотворення, – 
але вони були знищені колоніально-імперським режимом. Українці стали 
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єдиним народом, що в навчальних закладах не вивчав своєї історії, а ті, що 
вивчали, – оголошувалися ворогами… народу (О.Довженко: “Щоденник”). 

Абсурдно, але подібними вандалами захотіли виявити себе і знищувачі 
українознавства на грані ХХ-ХХІ століть. І не мають значення їхні псевдо-
наукові та псевдопатріотичні пояснення “добрими намірами”. Давно відо-
мо: добрими намірами встелена дорога в пекло. Вони також перетворюють 
Україну в новочасне пекло. Чи й справді не вірять Гімнові: “Ще не вмерла 
Україна”, – та вірять у можливість повернення її в більшовицьку нірвану?  

На жаль, є зневірені в тому, що “І не вмерла, і не вмре!” Є занадто опти-
містичні, аж до байдужості, тому схильні лише до споглядання за ходом 
протиборства українознавців і їхніх поборювачів.  

Наслідки відомі: за умов СРСР українські вчені “романтично” літали в 
широтах Антарктики і  Казахстану, Нігерії, Куби, Сибіру, вивчали й про-
гнозували розвиток тих країв, – а свої землі і люди чекали “божої ласки”. 
Тому й не маємо глибоких розвідок надр землі і надукраїнських небесних 
обріїв, річок і морів, міст і сіл, – а як наслідок – стаємо заручниками росій-
ських нафтогазових інституцій, зарубіжних валютних фондів і політичних 
структур; нам накидають свої моделі розв’язання конституційних і конфе-
сійних проблем. Ми досі не маємо не тільки агропромислової політики, а й 
державної ідеології – концепції національно-державного розвитку. Бо все 
їздимо за чужим досвідом (чи не точніше – розумом!?) та займаємося вли-
ванням чужої крові і трансплантацією чужих сердець. 

Де візьмуться позитивні зміни, коли ми не виробили конструктивної 
програми розвитку, – а українська наука відсторонена від важелів державо-
творення, так і не стає – як “політика і філософія держави” – на грунт сис-
темно-інтегрального українознавства?! 

Гірше: ми не готуємо до цього учнівсько-студентські покоління; зника-
ють наукові школи; руйнуються традиції, – а ті, хто повинні б проектувати 
краще майбутнє, тішаться примарами формальних інновацій, постанов, ре-
золюцій та владного становища, ілюзіями успіхів. Таке враження, що 
теоретично ми знаємо: інтелект, пізнавальна діяльність, підготовка кадрів, 
спроможних поставити освіту й науку на рівень сучасних завдань, – це 
неодмінна “основа державотворення” (М.Дробноход), але на практиці не 
схильні чи неспроможні реалізувати  цей імператив ХХІ століття. 

А тим часом, як нива дощу, так спраглі інтелекти потребують дійсно но-
вочасних досліджень, особливо з українознавства. Фундаментальних дослі-
джень. 

У цьому зв’язку зауважимо: більшовизм, свідомо відсуваючи соціально-
національні проблеми на узбіччя мислення і життя, так само свідомо поді-
лив науки на точні, фундаментальні (природничого циклу) і на “неточні”, 
прикладні (соціально-економічні, особливо гуманітарні). І було в тому по-
ділі й “раціональне” зерно, бо якою могла бути точність, фундаменталь-
ність наук, які мали не шукати істини, а утверджувати  (“розвивати”) як ак-
сіоми “одкровення” класиків марксистсько-ленінської релігії? 

Але невже хочемо залишатися марксистами, правовірнішими, ніж сам 
Маркс? 
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Невже не усвідомлюємо, що в основі того поділу криється методологіч-
ний нонсенс: ділити не фундаментальне  і прикладне в кожній науці, а на 
фундаментальні і прикладні самі науки? 

А також: невже досі не усвідомлюємо, що напрямки, проблеми природ-
ничих наук – архіважливі, – і все ж первісно, основоположно, навіть – 
трансцендентно фундаментальними є проблеми людини – суспільства – ци-
вілізації і культури? Живемо ж не заради науки: вона – засіб, а заради най-
вищої мети – людини. 

Уже була доба культу розуму і науки (Просвітництва й першої НТР); 
вона була гігантською силою поступу. Але хіба не вона своїм закультиво-
ваним раціоналізмом проорала глибокі борозни на серці гуманізму?! Чи 
варто повторювати болючий досвід? 

Ось чому проблема проблем і в українській науці – методологія загалом 
та методологія українознавства зокрема.  

Це означає, що без вироблених  принципів сприйняття (дослідження), 
аналізу, порівняльного синтезу неможлива об’єктивна рецепція й інтерпре-
тація явищ, а без них, зрозуміло, – прогноз і вироблення конструктивних 
програм розвитку.  Найперше – розвитку людини, яку ми прокламуємо як 
найвищу цінність, однак не зробили предметом системно-універсального  
методу, бо, зокрема, не створили для цього відповідного типу Інституту 
людини (що пропонувалося нами ще в 70-х роках). 

І тут криється ядро проблеми. 
Тисячоліттями в усіх народів найголовнішою була турбота про свій тип 

людини (а тим самим і народу). 
Це не обов’язково “чисто” етнічний тип, а тип – характер свого 

суспільства. В Україні – це, зрозуміло, й українця, але і білоруса, єврея, 
росіянина, татарина, поляка, мадяра, румуна та ін. – громадян Української 
держави, які свідомо, добровільно поєднали свою долю з Україною і чесно 
віддані їй, як своїй матері. 

Лише такі громадяни можуть створити суспільство високого добробуту, 
гідну і міжнародної поваги Батьківщину – втілення ідеалу правового, 
демократичного “громадянського” суспільства. 

Але самі собою такі люди не з’являються. Не виховають їх і люди, для 
яких певна партія, конфесія, секта, група (олігархів) є ближчою і 
“дорожчою”, ніж уся Україна. 

Їх потрібно сформувати, виплекати, виростити. 
А для цього необхідне поєднання сил науковців усіх сфер суспільного 

організму: дослідників дитини, сім’ї і роду; соціологів і психологів; 
народної і академічної педагогіки; культурологів і філософів; географів і 
біологів; філологів і релігієзнавців; і не так заради дисертацій, як заради 
дітей. 

З цією метою Інститут українознавства за благословенням Міносвіти 
шість років по всій Україні проводить дослід у найрізноманітніших 
освітньо-виховних закладах за програмою “школа-родина”, а нині на базі 
252 школи м. Києва створено науково-освітній комплекс “садок + школа + 
гімназія + інститут” як єдина система, в якій звичайнісінькі діти будуть 
учасниками єдиного процесу взаємодії: діти + родини + вулиці + школи + 
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сфери життя, – а теоретиками і практиками – також усі учасники процесу 
розвитку дітей. 

Покладено початок. Є спроба створення подібних комплексів на 
Київщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, у Кривому Розі. Але – це 
тільки початок!   

Одне з найневідкладніших завдань – це,  безумовно, дослідження проб-
леми українського етносу; зокрема в надзвичайно важливих аспектах: етнос 
як феномен; український етнос серед інших етносів; співвідносно з наукою; 
у його генезисі й долі як в Україні, так і в зарубіжних країнах. І це тим ак-
туальніше, що реальність виявляє не лише висхідні потоки нашого життя. 

Як показує авторитетний педагог і вчений Я.Розумний, українство Ка-
нади стало на тривожну межу: нові покоління все більше диференціюються 
з батьками, асимілюються і все далі й далі відходять від національно-куль-
турної самоідентифікації. 

Як показує О.Кровицька, є в еволюції діаспори і позитивні тенденції: до 
відродження своєї кореневої системи, − як у Білорусі чи в Бразилії (штат 
Парана). 

Але це не компенсує масштабнішого: усе більшої асиміляції українства 
навіть у Польщі, поки що мало потужних вольових тенденцій до пробу-
дження українства в Росії та й в інших сусідніх державах. І не тільки через 
прес тамтешньої політики, а й тому, як з гіркотою наголошує Голова націо-
нальної автономії українців Далекого Сходу Орися Бондаренко, “що нас не 
підтримує Українська держава… нас покинули.” 

Покинули… І вже російське Міністерство освіти заявляє, що на Кубані 
не було і немає української мови, є лише “кубанський діалект”. Отже, не 
було та немає українського етносу та культурного ареалу. А тому не може 
бути й відповідного спрямування досліджень… 

І це, на жаль, – реальність не місцевого значення. 
...Наймолодших представників марківецько-решетилівського роду 

Андрія і Тараса доля “закинула” в Туреччину (дипломатична робота) та 
Велику Британію (довготривалі курси конфліктології – як шляху пізнання й 
утвердження гармонізації суспільного життя). 

Виявилось: скрізь є реальними й відчутними знаки багатовікових і 
турецько-українських (татарсько-українських), і британсько-українських 
зв’язків. Достатньо зазначити: у Британії понад 30-тисячна українська 
діаспора, у Лондоні є Український католицький університет, а в 
Північному та Центральному університетах розвиваються потужні центри 
українознавства, очолювані проф. Бойцуном та проф. Дінглі. При укладанні 
угоди між тими центрами та Інститутом українознавства були окреслені 
широкі перспективи співробітництва: науково-дослідного, освітнього, 
культурологічного, по підготовці кадрів українознавців-магістрів, докторів. 
Перша група дослідників проблем соціального розвитку та української 
мови, англо-українських відносин прибула в Україну й засвідчила 
важливість співробітництва, зокрема і в питаннях методології. 

Однак знову “але” й “але”... 
Ми ще не розгорнули національної координації співпраці з турецькими 

центрами, і коли б наважилися порівнювати колишній рівень орієнталізму, 
започаткованого акад. А.Кримським, і теперішній, то нам довелося б 
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визнати стрімкий рух, проте – назад... Пробують ворушити старі “згадки” 
митці (фільм “Роксолана”), але й тут гостра колізія: наявні вправи, хоча це 
й мистецькі, отже яким допустимі більші “вольності”, є одначе занадто 
далекими від історично реальних наших стосунків з Туреччиною. Чого ж 
чекаємо від таких аматорських “відкриттів”? Чим збагатимо свій досвід? 
Які усвідомимо перспективи? 

І зокрема у проблемі: українці-татари (кримці) – турки; що чекає цей 
альянс у майбутньому? Чи не виявиться реальним працівником на цій ниві 
лише московський мер Лужков? 

Напівзамерзли добрі початки нашої співпраці й з англійцями (до яких 
готові були залучитися бразильські українознавчі центри, зокрема з штату 
Парана, в якому майже 500 тис. етноукраїнців і розпочинає діяльність 
освітня мережа): ми не змогли зробити до спільного фонду свій внесок у 
сумі... 5-7 тисяч доларів. Бо й справді бідні, хоча не так фінансово, як, за 
висловом марківчан, “на голову”. Активно працювали деякі українські 
романтики хіба що в напрямі пошуків золота Полуботка, сподіваючись у 
такий спосіб кардинально поліпшити фінансову кон’юнктуру... Ми не 
хочемо бачити, що для іміджу України в 20-80-ті роки найбільше зробили 
політ-емігрантські науково-освітні центри, – але ці центри і їх корифеї або 
відійшли, або вже на схилі років. І ми все більше втрачаємо за кордоном 
активні позиції, прирікаючи себе на неминучі поразки в змаганні за 
інтелектуально-пропагандистський простір (що, як відомо, відбувається і 
всередині України). Колишні українознавчі центри Подєбрад, Мюнхена, 
Данії, Австралії, Японії, Китаю, навіть США і Канади все очевидніше здали 
чи здають високоавторитетні позиції, а ми самі перетворюємо себе в 
маловідомий хутір, у тому числі й шляхом заступання власного 
світобачення усім чужинським, несамовито насаджуваним мало не з 
колиски... Тож і виходить: Є.Федоренко, В.Воловодюк, Т.Гунчак, 
Я.Розумний, В.Шпорлюк, О.Баканідзе, О.Руденко-Десняк, Л.Терзійська, 
Л.Кравченко, М.Мушинка, М.Неврлий, десятки інших провадять гігантську 
роботу (зокрема – з центром українознавства т-ва “Знання” (А.Мартинюк) 
по вихованню сучасних педагогів, офіцерів, а свої “месії відродження” 
продовжують політику капітулянтів ХVIII століття.  

А відомо ж: ніщо не минає безкарно. Коли ми з другої половини 
ХVII ст. все слухняніше замикалися в собі, культивували тип антикозака 
(антимазепинця) – обережного пристосуванця й неминуче сходили з 
історичної арени, – московити все нарощували не лише територію, а й 
саморекламну пропаганду (“Москва – третій і останній Рим”). Наслідок 
ганебно плачевний: навіть у зарубіжних “історіях” все послідовніше нам 
відводилося місце або “молодшого брата з однієї колиски”, або околиці чи 
провінції Російської імперії. А наша освіта культивувала образ 
добровільного раба, психіка якого мало змінилася навіть за 10 років 
незалежності. Й дивуватися абсурду великих підстав не маємо. 

Бо чи ж дивно й те, що навіть у Верховній Раді та в урядуючих сферах 
визивно організовуються “зубри” – одверті антидержавники, а мовчать Суд 
і Прокуратура, гарант Конституції. Не стає на захист суверенітету народу 
система ЗМІ, бо її утримувачі купили журналістів і навіть мовою 
протиставили їх Конституції та народові, а панівною формою боротьби з 
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власною державою обрали тиражування дискредитації патріотів та 
аморалізм. 

Тому: чи можна “вивчити” й сучасний зарубіжний світ, не 
співвідносячи його з українською нашою долею і будучиною? Тим більше, 
що той світ буває й одверто зажерливим, і лиховісно підступним.  

...Ще дві дороги привели в Грецію й Данію. Обидві вони – як спогад і 
таємниця дитинства, тому манливі і романтично привабливі. 

Греки! – і цим, здається, сказано все. Яка освіта без Олександра 
Македонського, Гомера, Перікла, Арістотеля?  

Щоправда, бачення, як правило – поза Україною. Ніби й не писали про 
нашу праземлю і наших прапредків Гомер і Геродот, Гіппократ і Комнін... 
Ніби не показали: ще тоді, тисячі років назад, на наших землях творили 
матеріальну й духовну культуру могутні племена й фізично та морально 
красиві люди; що наш Дніпро порівнювався по силі й красі хіба що з 
Нілом, – а втіленням найвищої краси – вірності, злитності з Землею 
виступав опонент гіганта Геракла наш Антей. Звідси і наша прафілософія – 
антеїзму як патріотизму, родової спорідненості з Природою, могутньої 
психофілософії козацького побратимства. 

...Пригадалось: у час огляду Ольвії (міста щастя) на нашій 
Миколаївщині працівник Академії наук пафосно говорив: “тут жили 
елліни! Люди – боги. Люди – воїни, – які утримували високу цивілізацію 
серед цілого моря варварів – наших прапредків. Уявляєте?” 

– А скажіть, – попросили ми, – ви й справді вірите, що цивілізатори-
греки могли десятиріччями триматися серед дикунів? Отже, що ми в час 
еллінства були варварами? Як же тоді колись не було з’їдено не лише 
Назона, а й багатьох інших засланців імперського Риму?  

Пізніше науковець вибачився і сказав: – Так нас учили. А тепер оце 
думаю: ольвійська, як і культура багатьох інших причорноморських 
міст, тож – наша культура! Наша! Але ми не знаємо себе… 

… На конференції в Афінах обговорювався план співробітництва 
причорноморських народів. Болгари, грузини, греки, турки, румуни 
спілкувалися як добре обізнані між собою сусіди. Українці почувалися як 
пришельці з іншої планети: досі вони не вважались народом. Тож не дивно, 
що в Маріупольщині, серед моря українців – тисячі греків; їм необхідно 
будувати спільну “домівку”, – але кадри десятиліттями там готувалися 
практично для Росії. 

Не погодилися з цією ситуацією греки. Їхній Президент сказав 
українському про необхідність і готовність принципово змінити укорінену 
практику. Обидва Президенти узгодили позиції. За їхнім дорученням 
Міносвіти (міністр М.Згуровський) рекомендувало Київському 
університету силами Інституту українознавства разом з навчальними 
закладами Маріуполя розпочати перебудову порочної системи. Надавати 
необхідну допомогу висловлювали готовність ректор Афінського 
університету і Надзвичайний та Повноважний посол України в Греції 
Ю.Сергєєв. Але ректор Київського університету це завдання не визнав 
актуальним… 

Широкі перспективи взаємовідносин між Грецією й Україною (у тому 
числі: написання наукової історії, складання узгоджених навчальних 
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програм, підручників і посібників, скоординована підготовка кадрів у Києві 
й Афінах) належного розмаху не набули. А деякі навіть керівники 
маріупольських вузів досі орієнтуються на Москву. Допоки й в ім’я чого?.. 

Рій думок породила й дорога в Орхус (Данія). Запрошення від імені 
університету орієнтувало на міжнародну конференцію, присвячену темі: 
“Галичина: територіальна ідентичність?” 

Данія, ювілей університету і конференція про Галичину… Чи не якась 
випадковість? Містифікація? 

Виявилося: ні. Подібного плану конференція вже була проведена… в 
Японії, а далі планувалося у Львові, Варшаві, Відні та США. Ініціатори? 
Добре відомий ще з 1983 р. по Канаді П.Магочі, який ще тоді започаткував 
“рух” політичного русинства (хочу, пояснював нам, відродити цю “націю”; 
відроджували ж колись будителі українців?), а в 1998 р. вирішив поширити 
свої “апетити” і на галичан. Його “асистентом”, як це не дивно, став 
директор одного з інститутів Львівського університету. Мета: показати, що 
Галичина лише формально належить Україні. Це – Старопольський, а 
згодом – Австрійський край. Що було праукраїнське Галицько-Волинське 
князівство? На те можна не зважати. Культуру, бачите, там творили лише… 
поляки, євреї, німці. Тому перспектива: створення буферної держави 
Галичина між Європою й Україною… 

Разом із професором В.Потульницьким нам вдалося довести не лише 
Магочі – завідуючому кафедри… українознавства в Торонто, а й датським 
освітянам, що українознавство a la Магочі (як і a la кількох 
“українознавців” Київського університету) – не що інше, як політичний 
маразм, спрямований проти суверенітету і соборності України. 

Однак знову “але”… 
Хтось же фінансував цю міжнародну “освітньо-наукову” провокацію? 
Як розуміти те, що антиукраїнська кампанія в зарубіжних країнах 

суголосно співпала з атакою на українознавство в Донецьку, Криму, Києві, 
оголивши як антиукраїнський інтерес, так і незаперечний висновок: без 
наукового українознавства і не усвідомити, і не розв’язати ні зовнішніх, ні 
внутрішніх проблем України! А тим самим – і світових проблем.  

А це означає: має бути скоригованою вся система нашої освіти і науки, 
– і тільки завдяки цьому ми зможемо принципово змінити ставлення до 
України як у нашому суспільстві, так і за кордонами Вітчизни. 

Тим більше, що це проблема гостра на всіх широтах планети. Не дивно 
ж навіть після Всеукраїнського референдуму нас питали і в США: – Ваш 
суверенітет – це воля всіх українців чи тільки партії націоналістів?.. 

А також тому, що світ розкрив очі на нас, приглядається і прицінюється: 
“Хто ви? Чиїх батьків діти?”, “Хто такі українці і чого вони хочуть?” 

Інші народи хочуть бачити нас відродженими у державно-національній 
та культурно-духовній субстанційності. Бо знають: як буде в Україні – так 
значною мірою буде в усій Європі, отже – й в усьому світі, бо він цілісний і 
взаємозалежний. 

Датчани дивилися на нас дружньо і доброзичливо. Певне й тепер 
бачили не лише своїх вікінгів (житло яких у формі корабля було готове й 
тепер до плавання з Данського моря до Дніпра), а й наш Київ – місто 
“сорока сороков церков”, місто космічної центрооб’єднуючої місії, місто 
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спільної долі прадавніх датчан і українців, що ставлять одвічно актуальне 
Гамлетівське питання: бути чи не бути?! 

Ясно горіли в протестантських храмах вогні, напоєні, як і українська 
віра, духом свободи. Горнулись до нас студенти, охочі вчитися в Україні. 
Мудро всміхався професор Петерсен, що не приховував симпатії до 
цілісної і суверенної України. 

Ніжно плескалося й манило в рідну Україну тепле, спокійне море. 
Синіло сизе море на грозу, 
Лякало холодом. Й не данським, 
  а гренландським. 
Ступить у воду – мужньо? 
  По-спартанськи? 
Зігне простуда й кості, як лозу!.. 
Тож – лиш дивись, як води 
   Берег точать, 
І Балтику морозять, і Дніпро… 
Та Всесвіт – це і contr, і pro! 
Велике серце відьми не зурочать. 
Негадано відчувся вітру легіт, 
І солов’ями заспівали хвилі!.. 
Ступив у воду – ніби руки милі 
Зняли утому. Рідні обереги 
Наблизились і зацвіли садами. 
Я застрибав, як хлопчик, по камінню. 
І води лащились, і пахнули медами, 
Любисток пах, і на горищі сіно… 
Здалось: віки проходять, як прочани. 
Постали Київ, гори і лани. 
В Дніпро впливають вікінгів човни,  
І грізний дзвін спалахує мечами… 
Чи й знов бої?! Спокійно Орхус мліє. 
Сплять вікінги. І море мирно спить. 
Вже теплі хвилі можна пить і пить: 
То ними Україна лебедіє… 
   30.05.1998 
Світ нас бачить по-різному. Як побачимо і чи побачимо? – себе 

справжніми ?! 
Чи усвідомимо: українці й українство – це міжнародна проблема! 
І це проблема не лише історіософії та гуманітарних наук, а й природни-

чих; а також не лише стосовно етнічного генезису. Має цілковиту рацію 
М.Згуровський, наголошуючи: “Попри помітні успіхи у розбудові міжнаро-
дної науково-технічної співпраці, їй бракує певної системності і стратегії, − 
а це може бути реалізовано лише кооперацією вчених різних галузей наук.” 

Ще ждуть своїх дослідників теми – проблеми: етнос і природа; етнос – 
нація і держава; нація й етноменшини; етнос – нація – народ. Український 
народ – політична нація у міжнародних відносинах, у розвитку цивілізації і 
культури, в його ментальності, долі, історичній місії. 
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Тож ще раз наголосимо: проблема проблем в Україні − максимальна ко-
операція всіх наукових досліджень, до того ж − як всеукраїнська, так і 
міжнародна. Адже дослідити закономірності, форми, наслідки, перспекти-
ви еволюції українського етносу − в його етнонаціональному, державно-по-
літичному, соціально-економічному, освітньо-науковому, мистецькому, ре-
лігійному, правовому, а співвідносно до цього − ментально-психологічному 
розвої неможливо без кооперації вчених різних галузей науки як в Україні, 
так і в інших країнах планети, де етноукраїнці творять матеріальну й духов-
ну культуру, нерідко докладають героїчних зусиль, щоб протистояти то-
тальним асиміляційним процесам, якщо не розвинути національно-політич-
ні інституції, то хоча б зберегти “чуття єдиної родини”, без якого українст-
во втратить вагомі міжнародні позиції. 

А що це проблема надзвичайно актуальна − свідчать численні факти. Ві-
зьмемо три: 

Перший: наше знання реальної етнонаціональної історії, а з тим – і 
нашого місця в світовій цивілізації. 

Відомо немало версій походження українців, їхньої мови, культури, 
державності. Окремі з них цілковито українофобські і хоча своєю основою 
спираються на суто ідеологічне підгрунтя – вважаються аксіоматичними. 
Наслідок: покоління упродовж віків перенасичується нігілістичними 
уявленнями і, не бажаючи бути людьми нижчого сорту, представниками 
“несправжньої” нації, демонстративно відмовляються від українства, 
фрондують антипатріотизмом. Наслідок з того наслідку: навіть політики, 
офіційно, уже в незалежній Україні ведуть неприховану пропаганду за 
“воссоединение” чи злиття з будь-ким і в ім’я будь-чого, – а державні 
структури безпринципно списують усе те на карб “демократії”. 

Імперкомунізм “вмер”, щоб відродитися в осучаснених модифікаціях. І 
що – рядові “маси”, коли й керівники держави наважуються заявляти: 
“Країна R. без України може прожити, а от Україна без R. – ні”?! Тобто: 
були ми колонією чи сателітом – і маємо ним лишатися. Думати й воліти 
інакше – шкодити(?!) державній незалежності. 

Воістину: для “благополуччя” сім’ї господареві необхідна “поміч”… 
сусіда. 

Тут би й сказати вагоме слово науці. І нею чимало корисного зроблено! 
Але: знайомимось з ходом дискусій, з матеріалами навіть урядово-

парламентських постанов і переконуємось: до науки їхні учасники і 
творці… не звертаються. 

Тож логічно, що домінують не загальносуспільні інтереси, а партійні, 
кланові й групові пристрасті. Замість організовувати і виховувати 
суспільство в дусі правових норм (верховенства закону) – на щит 
підносяться демагогія та риторика, замість демократії – вседозволеність і 
сваволя; маніпуляції сіють розчарування й апатію, готовність (подібно 
білорусам і молдаванам) іти за ким завгодно й куди попало, на одну 
площину ставити добро і злочинність, аби досягався приватний успіх. 
Виходить по розпаченому Бодлеру: “Петро відрікся від Ісуса – мав рацію 
Петро” (“Квіти зла”). Бо ж тривких і гарантованих державою цінностей та 
норм немовбито не існує… 
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Такого роду пастирям і сьогодні наука не тільки “не корисна”, а й 
непотрібна; навіть – ворожа, як світло злодію. 

Але чи тільки “жертвою”, до того ж безгрішною, є й наука? 
Нині, наголошуємо, появилося немало новаторських етнолого-

історіософських праць, що й глибоко-науково (про походження і 
розселення слов’ян, – В.Д.Барана), і науково-популярно розкривають наше 
багатовікове минуле аж до сучасності (“Все про Україну”. У 2-х томах. – 
К., 1998), утверджують нове бачення старожитностей. 

Однак не впадаймо в ейфорію. Читаємо уже згадане вельми симпатичне 
видання “Все про Україну” й констатуємо: воно починається з назви 
держави, фіксує важливі речі, але так і не акцентує найголовнішого: що 
назву держави визначили не похідні чинники, а головний – її етнос. 

По-своєму логічно, що розкривається важливий зміст: географічне  
положення, кордони, територія, грунти, – а от генези найголовнішого – 
етно-нації все немає й немає… 

Зате є розділ “Населення” з підрозділом: “Корінні нації”… А в ньому 
говориться: “основною корінною нацією в Україні є українська…” (с. 76). 
Отже , є в Україні й неосновні нації? 

Не вдаємося до аналізу теоретичного казусу (що полягає в 
“редагуванні” загальновизнаних рис та визначень поняття “нація”), а 
хочемо дізнатися, хто ж вони – “не основні” “корінні” нації, і натрапляємо 
на інший підрозділ – “Національні меншини”. Не зупиняємось на 
характеристиках навіть найчисельніших із них – російської чи єврейської , 
бо меншини – то є меншини, а шукаємо нації. Однак далі йде підрозділ 
“Міграція населення”, і ми так і не дізнаємося про афішовані “нації”. А 
жаль, бо ми мали б одержати інформацію або про “багатонаціональність” 
українського народу, яку прокламують українофоби, виводячи з неї і 
“багатонаціональність” мов, культур, конфесій та державних структур 
(зокрема – в формі ідеї регіоналізму), або ж відповідь на питання, чому 
Україні нав’язують очевидно фальшиві версії та які це дає й ще може 
спричинити наслідки. І не тільки в практичній політиці. Скажімо, коли нам 
і “теоретично” обґрунтують неминучість шляху України “в Європу з 
Росією”, також не пояснюючи: а чому не з Польщею чи Чехією, Латвією і 
Литвою?.. Тобто, чому не на рівних, а в якості прицепа до чужого воза 
(чужих інтересів) й у сфері освіти! 

Не може не викликати роздумів і розділ “Київ”. І тому, що він 
розглядається не стільки як історичний феномен (знакове місто), столиця з 
усіма атрибутами внутрішнього та міжнародного розвитку й значення, 
скільки як одна з “адміністративних і територіальних одиниць” (через що 
досі, як за більшовизму, опиняється лише поряд із Севастополем – колись 
“закритим”, а нині ординарним містом, невідповідним статусу столичних 
міст). 

Але й не тільки тому. 
Київ належить до числа не лише величних, а й досі таємничих генезою, 

бо недостатньо досліджених міст. До того ж, як це не дивно для громадян 
інших країн, не тільки через об’єктивну неможливість наукового пізнання, 
а й через… свідому запланованість такого становища. 
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І справа не тільки в бажанні зберегти ідеологему про “колиску трьох 
братніх народів”, у якій російський був “старшим”, – а й в неперебореній 
настанові адептів комуно-імперської системи вважати всі історичні 
проблеми уже розв’язаними. 

І це за умови, що пізнання справжньої історії, розпочате класичною 
історіософією Нестора, М.Максимовича, М.Грушевського, тільки набуває 
належної спрямованості, а таємниць ми маємо чи не більше, ніж відповідей 
про них. 

Ось один з найсвіжіших доказів: 
Ще 1971 р. біля Контрактової площі розпочалось будівництво метро. 

Археологи при цьому виявили під землею (як останніми роками в Галичі) 
… цілий стародавній квартал. Зафотографували. 

Світ завмер в очікуванні розкопок та важливих відкриттів! 
Але знахідку ХІ ст. … засипали. Очікування виправлення абсурдної 

ситуації закінчилося тим, що в 1971-75 рр. відкриття…  поховали вдруге. 
Народ мав радуватися вже тим, що появилася станція метро. 

Велике Омельченківське будівництво в цьому році знайшло своє 
продовження: в підземному місті, розповідає археолог Михайло 
Андрійович Сагайдак, – по лінії вулиці Межигірської відкопано шахову 
фігуру (отож, ще в ІХ столітті кияни знали мудру шахову гру!), залишки 
стародавніх дахових покрить, дерев’яні вироби, шиферні форми для 
виготовлення прикрас та плавлення металу, засувки для дверей, металеві 
підошви, браслети, частини старовинних світильників, веретена, монети 
різних епох, печатки від… стародавніх рукописів і листів. 

Природно, що знайдено зброю, цілі майстерні для виготовлення 
кераміки і настільних хрестиків. Але печатки від рукописів і листів?! 

Хто ж ти, Сфінксе – Київ? 
І хто ми – спадкоємці історично-значущих скарбів, які зважились їх 

поховати уже в ХХ столітті, тим самим відмовившись від пізнання 
глибинних джерел праісторії в ім’я… свідомо фальсифікованих “аксіом”? 

Жертви відомі: численні покоління народу, світова громадськість. 
А винуватці? 
Які б пояснення не висувалися, але й науковці, і передусім ті, що знали 

й вирішували долю історичної науки також. Став же свого часу на захист 
історичної правди, пов’язаної з Переяславською угодою, Михайло 
Брайчевський! 

Ось і питається в “задачі”: скільки ще аналогічних таємниць, без яких 
неможлива правдива картина минулого, переховує наша земля? І хто ті 
лицарі, що присвятять своє життя відкриттю рідних Антарктид? 

І тут знову постає парадигма: наука – влада – освіта. Без співдружності 
археологів, геологів і географів, лінгвістів і соціологів, історіософів і 
філософів, а тим самим – без комплексного, цілісного українознавства 
таємниць реальної як історії, так і будучини не відкрити. Є всі підстави 
погодитися з колишнім киянином М.Планком, що “наука – єдине ціле… У 
дійсності існує неперервний ланцюг від фізики і хімії і через біологію і 
антропологію до суспільних наук, ланцюг, який у жодному місці не може 
бути розірваним, хіба що силою сваволі.” 
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А це означає: прогрес неможливий і без якісно нового погляду на 
підготовку кадрів фахівців та освічення всіх громадян держави. 

Тим більше, що цей процес і не переривався (його не могли вбити 
колонізатори, бо дух життя – незнищенний!), і нині набирає все потужнішої 
енергії. 

Вже говорилося про УГЛ. Сам його задум був окреслений чітко: 
готувати еліту з молоді, схильної до державної діяльності. Як національні 
кадри. 

Перша реакція партноменклатури була: – Еліту? Це що ж – 
повертатимемо дворянсько-буржуазну ієрархію? Та ще й… яку! – 
національну… 

Довелося пояснювати: навіть людський організм має не тільки тулуб, а 
й голову, серце. І то – природно. Чому ж суспільство не може мати свою 
голову і своє серце? Тим більше, що належати до еліти може кожен 
бажаючий, залежно не від спадкової приналежності, а від характеру й 
якості праці, світорозуміння й життєдіяльності. Міри патріотизму. 

Концепцією УГЛ передбачалося покласти в основу виховної й 
навчальної роботи українознавство як науку українолюбства. 

Саме з огляду на мету було визнано домінантним три параметри: 
втілення в життя вітчизняних педагогічних традицій; осмислення 
зарубіжної педагогічної теорії й практики; реформування всіх сфер 
діяльності відповідно до поклику часу. Тому було модернізовано й 
здобутки минулих десятиліть, було внесено зміни навіть у структуру 
управління. Зокрема: появилася кафедра, лабораторія українознавства, 
суголосні їм підрозділи людинотворення, – а складовими технологічного 
комплексу стали пріоритети: мети, мотивів, дії, засобів, наслідків, свідомої 
оцінки, життєвого вибору ліцеїста.  

Особлива турбота – формування “духу ліцею”, а в організації 
управління – координація співпраці учнів – педагогів – батьків, 
громадських інституцій (“Рада піклувальників”, очолювана 
Л.М.Кравчуком) та допомога ліцеїстам у формуванні дороги як “до себе”, 
так і в великий світ. Тож закономірно, що найбільше переможців з олімпіад 
та конкурсів МАН, міжнародних фестивалів – з ліцею; тут зародився 
Всеукраїнський літературний конкурс, що за ініціативою Інституту 
українознавства еволюціонував у Міжнародний конкурс-фестиваль “Наша 
земля – Україна” на терені “Артека” (в проведенні якого велику роль 
відігравав генеральний директор М.М.Сидоренко), що став помітною віхою 
в процесі утвердження “чуття єдиної родини” всього світового українства 
(кримці говорили, що фестиваль значною мірою сприяв інтелектуальному 
возз’єднанню Криму з іншими областями держави). 

Саме ліцей брав на себе роль лідера в консолідації закладів нового типу 
Києва й Сімферополя, Прикарпаття й Кривого Рогу, Чернігівщини й 
Закарпаття, Молдови і Латвії, зокрема шляхом обміну програмами і 
посібниками, проведення семінарів і круглих столів педагогів, крає- та 
природознавчих експедицій учнів по областях України, причетними до 
яких ставали учні, батьки і педагоги, працівники освітніх управлінь, музеїв, 
центрів мистецтва, а завдяки цьому Батьківщина поставала матір’ю, а не 
територією чи адміністративною одиницею. 



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 85

Зростало переконання: важливо, що дала тобі Україна, але так само  
важливо і те, що кожен із нас зробив доброго для неї. 

А також, що Україна – це цілий Космос; як писав польський 
письменник XVII ст. – перлина в короні вселюдства, а великий Й.-Г.Гердер 
з достатніми підставами пророкував їй майбутнє нової Еллади. 

От тільки – потрібно дбати про це! А все те означає, що мало привчати 
людей до широких знань, навіть – високої свідомості й сильної волі; 
необхідно формувати громадян активної життєдіяльності, творців 
гуманістичної цивілізації і культури. Розуміючих: для цього потрібні 
нового типу педагоги й нового типу освітня система. 

І не тільки розуміючих. 
По-новому і мислити, і діяти! – ось девіз тих, хто, подібно професорам 

С.Барабаш (Кіровоград), О.Горбулу (Київ), І.Гонтару (Одеса) створили 
кафедри українознавства у вищих навчальних закладах природничо-
технічного профілю; хто, як Л.У.Паращенко, ще за радянських умов 
поставила за мету створити “нерадянський” тип закладу – і створила його – 
тепер уже загальновизнаний Київський ліцей бізнесу. 

Не менш відрадно, що дорогою реформаторів пішла молодь. Достатньо 
ознайомитися з розділом змістовної книжки УГЛ “Перспективні освітні 
технології” “Україна – право” (колективний проект з українознавства, 
авторами якого є ліцеїсти А.Курдіна, О.Циганкова, С.Зленко, А.Майборода, 
О.Матвійчук, К.Задоя, Н.Сіренко, Д.Жуковський, А.Семикін, І.Чала, 
К.Кучеренко, А.Башловка, координатор – Т.Скрека), як стане очевидним: 
нова Україна прийшла і на поприще освіти, науки, громадсько-політичного 
життя. До того ж, до речі, не лише столичних класів і аудиторій. Гостротою 
розуму, спостережень, допитливістю, любов’ю до рідної природи й шаною 
до звершень батьків відзначалися проекти 59 школи-інтернату м. 
Луганська, педагоги якої розробляють програму “Українознавчо-
валеологічна структура школи-родини в умовах індустріального міста” й 
школи-родини № 2 м. Баштанки Миколаївської області; гімназистів 
Кривого Рогу – доповідачів на конференціях, присвячених Г.Сковороді і 
Т.Шевченку, Лесі Українці й І.Франку. Не може не привернути уваги 
досвід Кіровоградського ліцею мистецтв (керівник – В.Коротков) та ЗОШ 
№ 21, які не тільки вивчають зміст козацької педагогіки, а й впроваджують 
її в практику життя.  

Окремо тут стоїть проблема середні – вищі навчальні заклади. Декому 
здалося, що коли основи українознавства будуть засвоюватися в школі (ще 
тільки будуть!), то їх уже можна вилучити з програм ВНЗ (особливо 
природничо-технічного (?!) профілю). 

У вищих навчальних закладах і досі українознавство зводилося до 
вивчення мови (зокрема ділової), історії України, культури. Як у школі, 
але… ще гірше; а в деяких із них навіть не впроваджувалося. Принцип має 
змінитися: школа прищеплює емоційно-досвідне сприйняття України та 
світового українства.  

Вищі навчальні заклади звертаються до майбутніх фахівців. Тому відомі 
концентри: українознавство в етапах і рисах: Україна – етнос, природа, 
мова, нація і держава, культура, Україна в міжнародних відносинах, 
ментальність, доля, історична місія українства, – мають розглядатися на 
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адекватному рівні: адресуючись до інтелекту, професійно-досвідного 
сприйняття, аналізу, синтезу. І насамперед – співвідносно з обраною 
професією. А також – у напрямі формування рис культурної людини, 
переконаного патріота, організатора суспільного життя, реформатора-
творця, господаря високорозвинутої держави. 

Наша мета – цілісна людина, тож і домогтися мети можна лише за 
допомогою цілісної системи підготовки кадрів.  

Фахівець-неукраїнознавець в Україні – фатальний брак у роботі. Тому й 
відсутність українознавства в навчальних планах – це фатальна криза 
мислення та управління. 

А відсутність досліджень зазначеної проблематики, зокрема кафедрами 
педагогіки, філософії, політології, соціології та інших, означає не що інше, 
як глухоту до викликів часу. 

А без цього неможливий поступ як системи освіти, так і різних форм 
державного управління, дійсно наукової політики щодо землі і неба, люди-
ни й природи, матеріальної і духовної культури; проблем гуманізму, демок-
ратії і свободи, реального верховенства закону. А співвідносно до цього не-
можливим є подальший загальносуспільний поступ без супутних (пошуко-
вих) “прикладних” форм кожної науки, зокрема − без функціональних до-
сліджень політики і демографії, міжнародної кооперації в сферах банківсь-
кого і фінансового співробітництва, реального входження в європейські та 
всепланетарні структури. 

Природно, що й цих завдань не розв’язати не тільки без найвищого рів-
ня технологізації всіх форм суспільного виробництва, а й без українізації 
науки та виробництва, адже без цього неможливо підготувати належного 
типу кадри, а без них − українізувати буття і свідомість суспільства, освіту 
і педагогіку. 

І знову бачимо не лише соціально-гуманітарні сфери життя. Бо подаль-
ший поступ неможливий як без досліджень соціально-економічної та гума-
ністично-культурної сфер, так і без принципово інноваційних підходів до 
розгляду, прогнозування, проектування напрямків агропромислового та 
технологічного розвитку, системи Інтернет, стаціонарної й дистанційної 
підготовки кадрів (для України і зарубіжжя); без дослідження досвіду й 
внеску українців у світову цивілізацію та культуру, перспектив розвитку 
українського світу в XXI столітті. Усе це тим актуальніше, що “сьогодні 
понад 90% продукції, яка виробляється в Україні, не має сучасного науко-
во-технічного забезпечення, що позначається на конкурентноспроможності 
і рентабельності більшості вітчизняних товарів” (М.Згуровський. Науково--
технологічний розвиток України за умов світової глобалізації). А науково–
освітня продукція на міжнародному ринку з проблем історико-філософсь-
ко-гуманітарних та релігійних досі сприймається здебільшого як паліативи 
марксистсько-ленінської ідеології − хоча по формі й модернізованої, але по 
духу − традиційно-догматичної. 

І в цьому зв’язку особливої уваги потребують проблеми підготовки ка-
дрів вищої кваліфікації та освітньо-педагогічної науки. 

Нагадаємо: щоб коренево змінити ситуацію в Україні, Центральна рада 
на подання уряду (В.Винниченко, І.Стешенко) 7 листопада 1917 р. ухвали-
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ла створити Педагогічну академію по підготовці кадрів українознавців і за-
безпечила її всім необхідним для діяльності. 

Аналогічна потреба була й на межі 80−90-х років ХХ ст. Але її в належ-
ному обсязі навіть не поставлено і на межі ХХ-ХХІ століть: вищі навчальні 
заклади України у переважній своїй більшості продовжують працювати за 
старими стандартами, послуговуючись і мовою сусідньої держави, і кадра-
ми, зорієнтованими більше на “схід” чи на “захід”, ніж на інтереси народу. 
Спроба ж створити Академію українознавства сьогочасними 
“реформаторами” була безцеремонно відкинута. 

За нових умов архіважливою поставала потреба розробки ідеології  но-
вої України як універсальної концепції  минулого − сучасного − майбут-
нього, а в цьому сенсі − усіх форм буття і свідомості народу, матеріальної й 
духовної культури, освіти, науки, мистецтва, внутрішньої і зовнішньої по-
літики, права. 

На жаль, і тут оптимальних наслідків не досягнуто, бо: універсального 
типу концепцію можна створити лише універсальним методом − співпраці 
фахівців усіх галузей буття суспільства й держави, системно й цілісно, − а в 
Україні все розповзлося по різних гілках влади, по партіях і конфесіях. За-
кономірно, що не виявилося ні консолідуючого центра (а його мали сфор-
мувати академії наук), ні реально підтримуваної державою консолідуючої 
ідеї (якою в усіх розвинених країнах є ідея національна в її універсальній 
сутності); суспільство виявилося організмом без “голови” й “серця”, − і за-
мість оновлення та об’єднання пішло шляхом більше конфронтаційним, 
ніж консолідаційним. 

Відповідною виявилася і мозаїка наукових праць: маса цікавих, глибо-
ких досліджень з окремих сфер науки і очевидний вакуум праць узагальню-
ючих, системно-універсальних аналізом та прогнозом про Україну, україн-
ську людину і український світ. 

Норман Дейвіс написав працю “Європа. Історія”, довівши: коли можна 
про цілу Європу, то можна ж і про Україну! − тим більше, що в своїй праці 
Дейвіс багатократно вживає слово “Україна”, але ні разу не розкриває його 
змісту. Наче закликаючи: українці, можливо це зробите ви? Бо мені понят-
тя України не розкрилося, оскільки я весь час дивлюся на її образ… польсь-
кими очима. 

Чи приймаємо виклик? І − хто? Тобто: на повен зріст постала проблема 
кадрів сучасного типу почуттів та мислення, світосприйняття, світорозу-
міння та життєдіяльності. 

А це означає − принципової трансформації методології освіти й науки, 
зокрема − педагогіки. 

Вже говорилося: “романтичний” період розвитку України як соборної, 
суверенної, національної, демократично-правової держави породив дуже 
важливий документ-концепцію “Україна ХХІ століття. Освіта”: він знаме-
нував готовність не рвати з прогресивними традиціями, але творити освіту, 
відповідну принципово новій Україні. Освіту не лише глибоко пізнавальну, 
а й високо моральну. Чимало із задуманого реалізується. 

І все ж натхнення в інтелектуальну діяльність повною мірою не пере-
росло. 
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Серед причин було й те, що указом Президента Л.Кравчука була затвер-
джена нова багатонадійна структура – Академія педагогічних наук, але її 
ядро склали кадри старої формації, і вони виявилися не готовими до дійсно 
інноваційної творчості та діяльності. Скоріше навпаки − виявили схиль-
ність передовсім до консервації утверджуваного раніше. 

По-людському їх зрозуміти можна: привілейовані і за старого режиму, 
вони понаписували чимало праць, інструкцій, рекомендацій. Те все атесту-
валось як непорушний фундамент, визначало місце на вершині ієрархічної 
драбини. А тут раптом − зміни! І хотілося б полетіти, та… а раптом новий 
термідор? Тоді чи нове здобудеш, а нажите − втратиш. 

Та й не тільки це. Є натури внутрішньо динамічні, а є консервативні. 
Вони бувають немов би й проти режиму, далекого від ідеалу, в принципі − 
працьовиті і здібні. Однак заквашені на догматизмі, на старому світосприй-
нятті. 

Загалом, то це, як зазначив  Д.Анучин, є невластиве українській мен-
тальності, настояній на філософії серця − філософії свободи, любові до лю-
дини, справедливості, честі. 

Але − загалом. А конкретно: бути і числитись українською людиною − 
це сутності далеко не ідентичні (і найперше − не тотожні з етнічною прина-
лежністю: великий вчений, поет, громадській діяч Агатангел Кримський 
(що, до речі, 1940 р. пропонував створити кафедру українознавства при 
Київському університеті) не мав української крові, а став втіленням образу 
української людини; немало ж “чистих” українців були катами свого наро-
ду). Тому в “теорії” проголошувати любов до свободи і новизни, в даному 
разі − до української народної педагогіки − це одне, а от на практиці… 

На практиці творці української системи освіти та педагогіки, як це не 
прикро, але нерідко збивалися на шлях спочатку “синтезу” більшовицької 
практики з українською новочасною теорією, а далі все послідовніше спов-
зали до реанімації комуно-імперського фундаменту (типу сталінського від-
криття: культура “національна формою і соціалістична змістом”). Так і по-
новилася формула “синтезу” загальнолюдських та національних цінностей 
(очевидно, підходів). Зовні формула − “прогресивна” й приваблива. Але як 
уже говорилося, нереалістична навіть у своїй теоретичній сутності. 

Бо навіть елементарно обізнані з “загальнолюдськими” реаліями люди 
знають: у кожного народу свій тип світовідчуття, світосприйняття й світо-
розуміння, − бо їх формують своя природа, свій спосіб життя, свої традиції 
і обряди (релігія-філософія-етика). А тому у кожного народу своя політич-
но-державна система, структура сім’ї, управління, соціальної ієрархії. І не 
тільки: у різних народів, людей буває діаметрально протилежною й система 
оцінок та вибору навіть у фізично-інтимних стосунках, у суто життєвих си-
мпатіях і антипатіях. 

Прочитаємо текст під рубрикою: “винятки підтверджують правила”. 
Приказка, повідомляє його автор, відома, “проте зводити цю істину до того, 
що мовляв, “буває мало горілки” не варто. Скільки людей на нашій великій 
планеті, стільки й уявлень про ідеал жіночої краси. 

Відомо, що в Китаї дівчаткам у давнину бинтували ступні, щоб ніжка 
лишалась мініатюрною. І нині ідеальною вважається лише маленька ніжка. 
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А ось у Габоні – усе навпаки – мужчин приваблюють тільки крупні і дуже 
крупні жіночі ноги. Це ми вважаємо, що гарно мати білі здорові зуби. А ось 
у тій же Японії бліді обличчя знаменитих гейш красиво відтіняють чорни-
ми зубами. Мініатюрна, приваблива дівчина для Європи навряд чи сподо-
бається в Мавританії. Про чоловіка в останній також судять по об’єму талії 
його дружини: чим ширша талія, тим достойніший чоловік. Люблять пов-
них жінок і траулери Сахари, де повнота асоціюється з плодовитістю. Якщо 
в тамтешніх жінок на животі менше 12 складок жиру, вони кандидатки у 
старі діви. Отже, кожному своє, і має рацію той, хто стверджує: “красивим 
є те, на що дивишся з любов’ю.” І подібно до того: для одних чорний (чер-
воний) колір – святковий, для інших – знак трауру. Одні (у Старому запові-
ті) ідеалізували безкомпромісного й жорстокого бога, а для інших став Бо-
гом Христос – творець гуманістичної етики. Є поети “революцій”, а є при-
хильники еволюційних процесів. І тому ж одні борються за демократію, а 
інші ревно відстоюють абсолютизм.  Для кого змії – носії смерті, для кого – 
найсмачніша їжа. Для одних смерть – найбільша біда, для інших благо: пе-
рехід до нового життя... 

Інша справа – наукові методи: є “педагогіка” певних засобів і прийомів, 
але то − методика, прикладна дисципліна; а є наука, де панують загально-
визнані принципи, перевірені міжнародною практикою (хоча й фізико-ма-
тематичні аксіоми нерідко уточнювалися новими відкриттями), і тоді їх не-
обхідно знати і застосовувати. 

Неначебто в цьому ключі й розвивається українська “глобалістська” пе-
дагогіка, і тому все запозичене в зарубіжних авторитетів вважається аксіо-
матичним та загальнолюдським, а тому й обов’язковим для нас. Що ж до 
педагогів українських, то вони досі або не вивчені, або потрактовані як ни-
жчезначущі, і особливо педагоги... реформатори. Їх досі інерційно коли не 
шельмують, то замовчують. Не виключено, що по-своєму й несвідомо, не зі 
злих намірів, а тому, що вони не сприймалися окупаційними режимами 
ближніх і дальших сусідів. Але це справи не змінює: ми досі захоплюємося 
цитацією й обожненням тих, що були мудрі, знамениті, однак творили за 
інших умов, як правило, України не знали і тому про нас не писали, а знані 
ними умови були протилежними нашим. А тому навіть мудрі чужі суджен-
ня не завжди відповідали, тим більше не відповідають нашим сучасним ре-
аліям та потребам. 

І тут розкривається перша причина малої ефективності (а то й догматич-
ності та безплодності) частини праць з педагогіки та освіти: психологічна 
зашореність. Політично, інформаційно ми всі начебто позбулися марксист-
сько–сталінської методології. Але коли й це неточно, бо сучасні комуністи 
ще настійливіше відстоюють найвульгарніші “вічні” ідеологеми, то абсо-
лютно неточно, що ми всі і повністю “реформували” найбільш консервати-
вну “матерію” людського життя – нашу психіку. Нерідко ми вживаємо ли-
ше новочасну фразеологію, а комуністичні засади та уявлення проповідує-
мо старі. А те, що АПН поставлена в ранг не так дорадчої, як законодавчої 
інституції, завдає величезної шкоди і їй самій, і справі. Практично зник рів-
ноправний обмін думок, змагальний дух представників різних концепцій; 
все, що відрізняється від “курсу” АПН або рішуче відсікається, або й оголо-
шується... невідповідним інтересам народу. Бо коли не прямо націоналісти-
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чним, то − хуторянським. Як у добрі старі часи. Коли врахувати, що в ака-
деміки обираються  тільки “однодумці”, стане зрозумілою причина й 
“однодумності”, і якщо не кризи, то застійності педагогічних шукань. Наші 
адепти зарубіжного постійно й невтомно “їздять” за чужим досвідом, чо-
мусь не замислюючись: а чому зарубіжні колеги не пропагують з такою ж 
запопадливістю їхній сучасний досвід? (Не про весь український досвід го-
воримо, а саме про педагогіку тих, що ревно прищеплюють на вітчизняний 
грунт  чужоземні рецепти). Одна із причин відома: вони не залежать від нас 
фінансово. Вони домагаються здійснення своїх інтересів. 

Є й інша причина: нічим невиправданий розрив між теоріями частини 
“зарубіжників” і широким практичним досвідом дійсних реформаторів 
освіти й педагогіки в Україні, які хоча безумовно ж переважають адептів 
інтернаціонал-глобалізму в ефективності і теорії, й практичного досвіду, 
однак нерідко залишаються в тіні, бо ж не мають засобів впливу на управ-
лінські структури. 

І тут зауважимо: до болю знайома картина! Чи не всі українські педаго-
ги-реформатори національно–демократичного крила (приклад – 
М.Максимович, М.Остроградський, М.Гулак, П.Чубинський, – 
М.Грушевський, С.Русова, В.Вернадський, А.Кримський, С.Єфремов, 
Г.Ващенко) прямо з боєм брали редути освіти й науки; діставали міжнарод-
не визнання, – але жили в злиднях і в стані неперервних тортур. 

Один приклад. Зав. сектором освіти й науки ЦК КПУ В.Трищенко за-
просив до себе й спитав: − Петре, чи можна, тобто, чи гідні вони, імена 
В.Стефаника й О.Кобилянської присвоїти університетам, а Василю Сухом-
линському – звання Героя  соціалістичної праці? Відповідь була однознач-
ною: безумовно! Але через тиждень після подання відповідних пропозицій 
розумний і мужній Трищенко пригнічено сказав: – Можуть нас з тобою по-
виганяти з партії... 

Здавалося б, дивно. Насправді – ні. Названі письменники не належали 
до “революціонерів”, а Василь Сухомлинський був безумовно навіть за тих 
умов реформатором в інтересах коли не тотального розвитку, то збережен-
ня національно-демократичної педагогіки й освіти. То вже пізніше його 
свідомо денаціоналізували, видавши праці іншонародною мовою (чим вий-
малося душу і з грудей, і з роботи) та проголосивши класиком радянської 
педагогіки. 

Класиком був і є, але не радянської, а народної педагогіки та освіти, че-
рез що до нього й прийшло міжнародне визнання: він ішов у руслі японсь-
ких, європейських, американських шукань, але не копіював їх, а збагачу-
вав.  І можна тільки стенути плечима, читаючи “одкровення” типу: 
В.Сухомлинський за мету освіти ставив не національну людину й державу, 
а ... “громадянське суспільство”. 

Не вистачає лише уточнення: виховання радянського громадянина. 
У світлі таких “інновацій” губиться ще один подвиг В.Сухомлинського: 

розвивати високу теорію на реальному грунті. Він був творцем реальної 
школи, ліпив живі характери навіть з інертної “глини”! Так, до речі, було з 
С.Русовою і К.Ушинським, Г.Ващенком і багатьма зарубіжними педагога-
ми (від Коменського до Монтесорі і Корчака). 
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Хто із теперішніх офіціозних “корифеїв” має свою школу? 
Або: у яких працях  цілі інститути узагальнили досвід сучасних справж-

ніх реформаторів? 
Тут би сказати своє вагоме слово науковцям, кафедрам педагогіки 

вищих навчальних закладів. Тим більше, що в рекомендаціях авторитетних 
міжнародних інституцій чітко наголошується: веління сучасності – 
універсальний підхід до проблем. А це в конкретному випадку означає: що 
вища освіта покликана не тільки давати знання, а й насамперед виховувати 
людину; що вона має виконувати функції не лише “сторожі”, а й світоча; 
вона покликана відігравати скеровуючу етичну роль у періоди кризи 
цінностей і всіма засобами сприяти становленню культури світу; вища 
освіта повинна розвивати зв’язки всезагальної солідарності; вона має 
створювати такі форми управління, які б сприяли паритетності у діяльності 
й відповідальності; рівноправності чоловіків і жінок; “головних” і 
периферійних інституцій науки, котрі орієнтуються і на аксіологічний 
кінцевий принцип, і на  етично-духовний; що вища освіта, зрештою, має 
ставити перед універсальним правилом слідувати чотирьом принципам: 
відповідності сучасним умовам (адекватність); якісності критеріїв; 
належності фінансування й управління; співробітництву. 

Вища школа не відзначається належною не лише якістю, а й кількістю 
продукції і з причин неналежного фінансування, і через сповідування 
застарілої методології; і тому, що поставлена нижче академічних 
інституцій та не готує сучасної кваліфікації наукових кадрів. Під загрозою 
навіть здобутки минулого. 

Цим не твердимо, що зовсім немає праць про досвід сучасних навчаль-
них закладів і сучасних учителів. Вони є, бо є немало розумних, допитли-
вих, патріотичних дослідників і в АПН, і по всій Україні. Але яке видання 
стало настільною книгою тих, що живуть жагою творення нової України? 
А таких закладів і педагогів − тисячі у відновлюваній Україні, але живеться 
й твориться їм за традицією не просто й не легко; більше − значно трудні-
ше, ніж іншим − спокійним і відданим старим “залізобетонним конструкці-
ям” догматики та традиціоналізму, залишених старим світом. Вони тільки 
колись захоплювалися “буревісниками”, готовими зруйнувати старий світ; 
тепер вчорашній старий світ, хоча й “засуджують”, − оберігають. 

Пригадується 1990 рік. Висувається ідея створення в Києві гуманітарно-
го ліцею. З благословення керівників Головного управління освіти м.Києва 
А.Тимчика й Б.Жебровського зав. райвно Старокиївського району 
В.Смирнова підтримує ідею, й ми ставимо на обговорення план реалізації 
задуму перед директорами інститутів та деканів університету 
ім.Т.Шевченка. Категорично “за” проректор Л.Губерський, “не заперечу-
ють” кілька деканів, − але раптом питання: а для чого нам гуманітарний лі-
цей? Інша справа − фізматшколи. А гуманітарні предмети хіба в нас викла-
даються погано? Ми коли не кращі, то й не гірші в Європі, а то й у світі! 

Справа опинилася на грані зриву. Нині ліцей дістав міжнародне визнан-
ня, книга його педагогів про сучасні інноваційні технології (“Перспективні 
освітні технології”. – К., 2000.) стала вагомим всезагальним надбанням, – 
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але де висвітлення його досвіду в “державних” педагогічних виданнях? Де, 
отже, радість за успіх колег?.. 

Поза увагою глобалістів знаходиться й досвід цілих районів Миколаїв-
ської і Чернівецької областей, 252, 181 київських шкіл, Сквирського ліцею  
й Луганської та Сімферопольської українських гімназій... І справа не в то-
му, щоб той досвід підносити; мета – об’єктивний аналіз теорії й практики, 
високих задумів і реальних здобутків, а тим самим – аргументованих ви-
сновків та концепцій. При  тому як щодо Львова й Чернігова, Донецька, 
Харкова та Одеси, так і щодо всієї України, світового українства. А наука 
займається описом симпатичних авторам осіб та версій. 

Та й це ще не найстрашніше. Немало педагогів − новаторів, що розбудо-
вують свої курси і школи на українознавчій основі, навіть переслідуються. 

І не доводиться дивуватися, бо в немилості з перших днів  діяльності 
знаходився Інститут українознавства, більше того − саме українознавство. І 
ще гірше: в частини інтерглобалістів у немилості сама Україна... 

Шлях до реалізації мети відомий: дослідження стану, причин, наслідків 
певної проблеми та перспектив її вирішення. А це – професійний, чесний і 
мужній аналіз, синтез та прогноз, який можуть і повинні організовувати 
Міністерство освіти й науки, АПН у співдружності (а не в протистоянні) з 
іншими академіями та інституціями, а координувати − Комісія з питань 
освіти й науки Верховної Ради. 

На жаль, безкінечні організаційні перебудови заслонили собою активі-
зацію науки і в сферах освіти та педагогіки. А тим більше − у комплексі за-
гальносуспільних і загальноосвітніх проблем. 

І це за умови, що ми потребуємо досліджень саме комплексного, систе-
много характеру як виразу універсальної проблеми: український народ в 
єдності минулого – сучасного – майбутнього, в процесі ідентифікації й са-
моідентифікації. 

Навряд чи ще треба доводити, що зазначена тематика – не прикладного, 
а фундаментального характеру. А також, що до розгляду її можуть братися 
лише люди певної підготовки та обдарованості. Але хіба це має лякати? 

У цьому зв’язку особлива актуальність ще однієї проблеми: науки і етики 
загалом, українознавства і етики зокрема. 

Ще з міфології, фольклору знання про українство мали яскраво виражений 
дидактичний характер, літописи, повчання були фундовані на етико-естетичній 
філософії. І.Вишенський творив свої послання з огляду на моральність віри і 
життєдіяльності. Морально-етичний та естетичний імператив надає сили аналізу, 
суду, пророцтва творчості Г.Сковороди і Т.Шевченка. 

Саме з цієї причини і загальнолюдські мотиви набувають виразно 
вираженого гуманістично-національного забарвлення, синтезу любові і 
ненависті як вищої правди, добра й справедливості. 

Тільки на цій основі П.Куліш мав право звернутися до співвітчизників: 
“Народе без пуття, без честі, без поваги”, – а П.Юркевич “філософію серця” 
виразити в фундаментальних категоріях етики. 

“Лиш тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив” (Леся 
Українка) – ось credo української не лише поезії, а й науки; і без нього ні 
українства, ні українознавства бути не може. 
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І не існує. 
  Я знаю свій народ. 
  Кляну його пороки. 
  Але за нього Господа молю! – 
так виразило мовою Ліни Костенко історичні уроки інтелекту і серця 

покоління української інтелігенції на межі тисячоліть. 
І це – урожай із батьківської ниви. Філософія, вогнем якої є Любов. 
Хто не оре і не сіє – не має підстав сподіватися на одержання щедрих урожа-

їв. 
Що сіємо? І чи оремо й сіємо, чи ждемо “манни небесної”?.. 
Хворіють і життєздатні організми. Але видужують тільки сповнені волі до 

життя, свідомі своєї місії. Як зазначав уже згадуваний російський вчений 
Д.Анучин, за своєю ментальністю українці схильні до тривалих роздумів та ви-
важувань ситуації. Але коли вже вони приймають рішення − тоді вони нестримні 
і непоборні!  

Прийшов час самоусвідомлення і реалізації планів торжества віками жаданої 
Долі. Час відповіді на виклик часу − час Дій! 

 
 
 

Кононенко П. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – НАУКА САМОПІЗНАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
У статті розглядається українознавство як наука самопізнання 

українського народу. Автор наголошує, що тільки тоді, коли ми пізнаємо 
себе самих, створимо себе самих, ми, українці, станемо щасливими і 
здійснимо визначену нам Богом історичну місію. 

 
І. 

Візмемо до уваги кілька принципово важливих історичних чинників. 
По-перше, велику традицію: на грані міжнародного піднесення 

Київської держави літописці створили “Повість минулих літ”, лейтмотивом 
якої стали вікопомні питання: звідки пішла Руська Земля; хто в ній першим 
почав княжити; як Руська Земля постала, є. 

Коли татаро-монгольське нашестя поставило під сумнів саме існування 
нашої держави, прапредки витворили Галицько-Волинський літопис. 

Як і Києво-Печерський патерик, “Слово о полку Ігореві”, твори 
Іларіона, Туровського, Володимира Мономаха поєднували історико-
достовірні документи та версії з фольклорно-літературними, 
міфологічними, релігійними – вітчизняними і зарубіжними, – але завше на 
ґрунті праукраїнської віри та філософії серця, жаги пізнання: як світ 
створено, природу, людей і звірів; що є добро, благодать, а що – зло; якими 
й чому є люди і племена; що є справжня людина. Пізнання вважалось 
магістральною дорогою до сутності речей і життя, отже – до щастя. І в 
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цьому сенсі пізнання було аналогом благодаті, вершиною культури особи й 
суспільства. 

Відновлення державності, суверенітету, історичної суб’єктності та ролі 
еліти і нації породило Густинський та козацькі літописи. 

На грані ХVІІІ–ХІХ ст. не могла не появитись “Історія Русів”, як не 
могли не появитися Г.Сковорода й І.Котляревський, Г.Квітка-
Основ’яненко, В.Каразін, О.Потебня, М.Максимович, П.Куліш, 
П.Юркевич, М.Костомаров і вершина національної самосвідомості та волі – 
Тарас Шевченко з притаманним усім їм гуманістично-державницьким 
імперативом: 

…Хто ми? Чиїх, яких батьків діти? 
Ким, за що закуті? 
…За що ми билися з ляхами, 
За що ми різались з ордами, 
За що скородили списами 
Московські ребра?! 
Чим жили, чого прагнули чого домоглися, а чого ні, чи ще й втратили і 

чому? Як жити далі?!. Без відповіді на виклики історії сподіватися на 
поступ було безнадійно. 

Природно, що й на грані ХІХ–ХХ ст. появляється аналітично-пророча 
“Історія України-Руси” М.Грушевського, політичні трактати тарасівців, 
рупівців, Ю.Бачинського, М.Міхновського, універсали Центральної ради з 
всеоб’єднуючою пізнавально-творчою домінантою: “Хто такі українці і 
чого вони хочуть”. 

На грані ХХІ ст. українці мали відповісти собі й світові: чи вони є 
державницькою нацією, суб’єктом загальнолюдського розвитку з добре 
усвідомленою історичною місією?! Чи мають бути лише знаряддям інших 
народів, погноєм історії?.. 

Третє тисячоліття кинуло виклик усій світовій цивілізації та культурі: 
чи вони спроможні не те що до поступу, а й до простого існування? 

Світ у кривавих загравах нового всепланетарного конфлікта. Щоправда, 
світ не хоче вживати поняття “війна”, бо цей глобальний конфлікт 
розгортається у дещо іншій формі, ніж Перша і Друга світові війни. Але це 
– від психічного шоку: що сталося і чому?… І не тільки у США чи в 
Афганістані. Що сталося з людиною й людством, з усіми досягненнями 
досвіду й інтелекту? У що вірити, коли виявилося, що абсолютно 
незахищеними є навіть США? Хто ж і що є гарантом подальшого існування 
держав та людей? І, природно, питання: людина за своєю сутністю є носієм 
добра чи зла? Отже, чи є виправданим і бажаним саме її існування?  

Камо грядеши?! На карту поставлені ще грандіозніші парадигми 
протистоянь і руйнацій: бо йдеться не тільки про матеріальні цінності, 
науку й технології, фізичне життя людей, – постало питання питань: що є 
людина? Чого приходить у світ? Яке її майбутнє? А в цьому зв’язку 
закономірне: необхідність усвідомлення Шевченкового –  

Нащо нас мати привела: 
Чи для добра, чи то для зла? 
Нащо живем? Чого жадаєм? 
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Чого прийшли у світ, чи спроможні здійснити природне 
напередвизначення українська людина, українська нація і держава?!. 

ІІ. 
Час 80-90 років ХХ ст. поставив проблему політично-державного 

відродження й самоутвердження українського народу. І цілком 
закономірно, що колектив Інституту поставив питання, по-перше, 
інтегральне; а по-друге – і в теоретичному, і в практичному ракурсах: “Роль 
вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства”, бо 
так складалося історично: народне буття вимагало самопізнання й 
самотворення; доля України й українознавства упродовж віків була 
взаємозалежною; а генератором національної самосвідомості виступала 
наука, зокрема творена патріотичною інтелігенцією ВНЗ.  

Здійснювався пошук шляхів розвитку не тільки суверенної, 
демократичної, правової, соборної України, а й відповідних історичному 
виклику освіти та науки.  

Дискусії не припинилися й досі.  
Тоді синтез досвіду і завдань був виражений президентом України 

Л.М.Кравчуком, який учасникам конференції українознавців наголошував: 
“Вас зібрало шляхетне бажання допомогти українському народові у 
розбудові демократичної, правової держави, зміцненні її духовних 
підвалин, організації сучасних наукових досліджень з широкого кола 
актуальних проблем минулого і сьогодення. 

Переконаний, що розробка Вами рекомендацій теоретичного та 
організаційного характеру по впровадженню українознавства як політики і 
філософії нашої молодої держави в систему освіти, науки, культури, 
мистецтва, родинного виховання буде сприяти дальшому поступу в 
творенні українського суспільства на засадах правди, добра і 
справедливості”. 

Дуже важливі акценти! Ще з часу Княжої доби українознавство, що 
виступало тоді в іпостасі батьківщинознавства, – було школою не лише 
знання, а й моралі та етики, лицарства і свободи, совісті й честі, 
непідробного патріотизму та гуманізму, а тому, у підсумку, школою не 
лише українознавства, а й людино- та українолюбства. 

Колоніальне становище України в імперіях рабства і зла зумовлювало 
принцип бумеранга: соціально-політична система, орієнтуючись на 
тотальну деперсоналізацію людей, суспільних верств, націй, зумовлювала 
тотальну кризу і буття, і свідомості; бутафорним культом знань витісняла 
самопізнання і самотворення, чим провокувала денаціоналізацію й 
деморалізацію освіти та науки, а ті, у свою чергу, – все поглиблювали 
всезагальну кризу цивілізації і культури. Настала ера всезагального 
відчуження: дітей і батьків; людини й природи, землі; поколінь і культур; 
села й міста; закону й моралі та етики; суспільних мас і еліти, – а тим 
самим педагогічної теорії та практики, душевності й інтелекту. 

Не можемо не говорити про це, бо людино- та націєруйнівної дії 
освіти ми не позбулися й досі. 

Уже йшлося про посібник із “Всесвітньої історії”, редагований 
А.Трубайчуком, у якому історія ХХ ст., і передусім історія Європи, 
постає… без України… Мов би не на її теренах відбувалися головні події 
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ХХ ст.: Перша і Друга світові війни, утвердження й розпад більшовицько-
московської імперії. На жаль, більшовицька методологія на тому не 
вичерпала себе.  

Нині маємо видання 2000 року: “Історію середніх віків” та “Біологію” – 
підручники для 7 і 9 класів. Структура першого така: загальний опис 
середньовічної Європи, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, країни 
басейну Середземного моря, Центральна і Східна Європа, є Візантія, навіть 
“Північно-Східна Русь. Утворення та посилення Московської держави”, є 
Туреччина й Індія та Китай, – але немає України… 

У другому підручнику також говориться про “всесвітню” біологію; 
безкінечно цитується Павлов, Сеченов і Ломоносов, – і також у цьому 
глобал-інтернаціоналістському підході також не знаходиться місця не 
тільки для українських вчених, а й для української природи та людини, 
“біологія” яких формується реальними соціоприродними умовами, але 
вони абсолютно байдужі для авторів підручників. А це означає – і для 
великої групи професорів-рецензентів та працівників міністерства, що 
благословляли підручники у світ. 

Заквашена на такій методології й практиці освіта і наука – мертвотні. 
Логічно, що вони зумовлювали існування і відповідного буття. Тому такий 
світ антигуманізму неминуче мав або розпастися, або знищити людство. 

Тож крах імперії закономірно розпочинався в Україні: Тут жили великі 
традиції національно-європейського гуманістичного світу. 

Але відомо: “весь мир насилья” зруйнувати – це тільки початок. 
Належало усвідомити, що – руйнувати, а що – зберегти і розвинути. 
Головним було – будувати! Будувати храм добра, справедливості, честі, 

свободи. 
Однак: Камо грядеши? – куди і як іти? 
Перша конференція 1992 р. й стала формою аналізу проблем та пошуку 

відповідей на питання, поставлені переломною добою не лише перед 
Україною та світовим українством, а й вселюдством. 

Цим наголошуємо: українознавство й раніше, і на порозі 90-х років 
ХХ ст. не було явищем вузьконаціональним; як і буття України у всесвіті, 
воно знову постало феноменом загальнолюдської свідомості. 

Тож логічно, що перша конференція була міжнародною з участю 
представників 16 держав; у центр уваги вона поставила проблеми 
відродження традицій світового українознавства, і насамперед історичної 
пам’яті, правди та перенесення його в сфери освіти й науки, культури нової 
дійсності, – а друга конференція 1993 р. була присвячена проблемі 
“Українознавство в розбудові держави.” 

Не є секретом, що й на початку ХХІ ст. окремі сили не є прихильниками 
української державності; більш того, вони, як КПУ, відкрито, навіть у 
стінах Верховної Ради відкидають українську національну ідею та 
пропонують відновлення СРСР, отже, ведуть антидержавну діяльність. На 
жаль, безкарно. 

Тому не є випадковим, що адепти України – колонії й тепер виступають 
проти українознавства і як політики та філософії держави, і як національно-
державницької самосвідомості суспільства. Не є несподіваним і те, що були 
і є ті, що згодні з ідеєю незалежності, але тільки за умови, що та 
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незалежність буде їхнім власним привілеєм, як гарант власної влади та 
вигоди, адже старий світ не полишає надії на реанімацію. Несподіваним є 
те, що на початку 90-х років нам нав’язували концепцію українознавства 
лише як суми елементів фольклору та етнології навіть ті, що, будучи 
термідорійцями, політичними русофілами, прокламували себе борцями за 
нову Україну, а на початку ХХІ ст. силкуються або підмінити ідеї 
українознавства ерзацами космополітизму чи інтерглобалізму, або й 
усунути його із сфер науки та освіти, державного будівництва.  

На доказ – лише один приклад. Зусилля тисяч освітян та Міністерства 
освіти по впровадженню українознавства в навчальні плани завершилися 
1998 р. Постановою Кабінету Міністрів про державний стандарт освіти, 
згідно з якою українознавство було введено до інваріантної частини і мало 
впроваджуватися у всіх навчальних закладах з 1 вересня 2001 р. У 
розісланій по областях пояснювальній записці начальника Головного 
управління МОіН тоді зазначалося: “ Освітню галузь “Людина і 
суспільство” змістовно наповнюють навчальні предмети: українознавство, 
історія України і світу, економіка, право, етика”. 

Без принуки тисячі педагогів науку самопізнання і самотворення почали 
впроваджувати в практику. Творилися навчальні програми з 
українознавства як окремого предмета, органічно почало сприйматися 
українознавство як методологія всіх форм виховання та навчальних 
предметів. 

Наука й освіта ставали на ґрунт нового мислення – національного 
(духом та інтересами) й загальнолюдського (орієнтирами та критеріями) в 
органічному синтезі. 

І це, очевидно, настрашило прихильників послідовно нав’язуваного нам 
інтерглобалізму. Одні з них, як науковець з Інституту історії, зважився 
оголосити Постанову Кабміну… лише “проектом”. А тепер уже заступник 
міністра В.Огнев’юк видав директиву: “З метою зменшення навантаження 
на учнів 1 класу, оптимізації навчально-виховного процесу Міністерство 
освіти і науки рекомендує розпочати вивчення курсу “Я і Україна” 
(Зазначимо, єдиного патріотично-виховного курсу в системі чотирирічної 
програми! – П.К.) з ІІ семестру 2001/2002 навчального року. 

При цьому взяти до уваги, що години, відведені у типовому плані 
початкової школи для зазначеного курсу у першому семестрі, доцільно (?!) 
використати на вивчення інших(?!) предметів”. 15.08.2001 р., Київ. 

Замість коментарів зауважимо: якщо в І–ІV кл. курс “Я і Україна” (до 
речі, відредагований з “Я і моя Україна” і зведений до елементів довкілля) 
рекомендується заміняти іншими, то в старших класах предметів 
самопізнання, самовиховання та самотворення “перехідним планом” не 
передбачається зовсім… Почалось вилучення предмета, а водночас і 
скорочення, а то й переслідування вчителів. 

Окреслюється абсурдна парадигма: державна політика орієнтує на 
впровадження українознавства й устами теперішнього Президента 
наголошує: “Українознавство – вагомий чинник духовності нашого народу, 
дієвий рушій його національної визначеності, гідності і самосвідомості. 
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І вже сам факт цього свідчить про високе покликання Інституту 
(українознавства), який стає одним із провідних центрів наукової 
українознавчої думки” (Л.Д.Кучма). 

Чотири секції ІІІ світового Форуму українців, підсумковий документ 
Форуму на початку ІІІ тисячоліття ухвалюють: покласти українознавство в 
фундамент виховання й навчання, для цього створити кафедри 
українознавства в усіх типах і рівнях навчально-виховних закладів 
України; налагодити випуск програм, підручників, розгорнути підготовку 
кадрів з українознавства, інакше, без пізнання проблем і причин, 
суверенної, демократичної України нам не збудувати; 

– на ці позиції стають практично всі учасники круглого столу, 
освітянського Віче, а далі й другого З’їзду освітян у жовтні 2001р., – але 
назустріч їм накочується каламутна хвиля державницького й правового та 
морального нігілізму; не тільки українознавство, а й усю систему 
національної освіти заступають безплотною глобалізацією та… 
“футболоманією”. 

Окреслюються силуети 70-80-х років ХХ ст. 
– Ну й що? – часом парирують наші опоненти. – Радянська школа була і 

лишається кращою в світі! 
Не станемо заперечувати багатьох позитивних якостей тієї школи. Бо її 

живили великі традиції народної педагогіки та гігантські зусилля тисяч 
патріотів-професіоналів. 

Однак не ставаймо на позиції сліпців і лицедіїв у головному для нас 
питанні: методології, філософії і політиці освіти й науки. Вони 
скеровувались і на цілковиту деперсоналізацію учня та вчителя в 
тотальному часопросторі, і на всеохопну денаціоналізацію буття й 
свідомості поколінь в Україні. Тому навіть культ знань був фальшивим: з 
історії й культури, географії й економіки, науки й мистецтва, фізкультури і 
права, хімії й астрономії відбиралося лише те, що було вигідним режиму. 
Навіть природа членувалася й дегуманізувалася. І не доводиться 
дивуватися, що український народ планомірно або лишався поза 
підручниками, або подавався як вічний учень та боржник сусідів, без 
власної історії й мови, без святинь і героїв, а тому формулою “в СРСР 
сформувалася нова історична спільність людей – радянський народ” 
прирікався на історичне небуття. При цьому домагатися такої онтологічної 
перспективи мав… власними силами, з фанатичною енергією манкуртів. 

Не доводиться дивуватися й тому, що навіть окремі видання 2000 р. 
(зокрема: Географічний атлас для 8-9 кл., Нариси Києва) рясніють такими 
перлами: одвіку існує єдиний східнослов’янський народ; зате Українська 
держава постала лише в ХVІІ ст., а Київ як столиця… 1934 року в 
Українській соціалістичній радянській республіці; Україна – 
багатонаціональна (?!) держава, що має приступити до формування єдиної 
політичної нації, але громадянське суспільство… має почати творити зараз, 
в безнаціональній державі… Досі ми, виходить, були і є дикунами… 

Тому не є випадковим і те, що великі прихильники радянської ідилії в 
опублікованому варіанті Доктрини системи освіти в Україні аналізу 
історичних уроків та сучасних проблем не здійснили, а своє захоплення 
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інтерглобалістськими концепціями безнаціональної освіти виводили або 
апріорі, або в світлі закордонних інтересів та візій. 

Наважимось повторитися: і тому ж ще з кінця 80-х, початку 90-х років 
українознавство не відкидало великих традицій, навпаки: брало їх як 
фундамент, – адже “нове життя – нового прагне слова” (М.Рильський), і 
тому наголошувало: обрії бачення, обсервації, аналізу, синтезу мають бути 
загальнолюдськими, планетарно-космічними, однак головним предметом і 
наукової думки, і системи освіти, і життєдіяльності – Україна, її реальні 
люди, її народ у геополітичному часопросторі, у сфері вічного Буття. Те 
буття – універсальне й багатовікове. Воно досліджувалося й вітчизняними, 
й арабськими, грецькими, візантійськими, римськими, скандинавськими 
істориками та поставало в численних різновидах; зокрема – то як крає-, то 
як природо- чи країнознавство. Але в епіцентрі завжди був етнос (чи 
етноси), його держава, суспільний лад, віра; тип людини й культури, а як 
синтез – етносвідомість та етнопсихіка. 

З огляду на традиції й були розроблені концепційні засади 
українознавства як науки, у світлі яких учасники І Міжнародної 
конференції: а це не тільки українські вчені І.Ф.Курас і В.А.Смолій, 
Я.С.Калакура і В.І.Шинкарук, В.М.Русанівський, Г.Півторак і 
С.Я.Єрмоленко, В.С.Крисаченко й І.Бичко, В.С.Горський і Г.Г.Філіпчук, а й 
японець Кадзуо Накаї, грузин О.Баканідзе, австралійці М.Павлишин і 
Г.Кошарська, канадець М.Шкандрій і американці Л.Рудницький, Т.Гунчак, 
Д.Штогрин, І.Головінський та Є.Федоренко, поляки С.Козак, В.Мокрий і 
болгарка Л.Терзійська, молдаванин К.Попович і французи А.Жуковський 
та В.Коптілов, німець Гебнер, росіянка М.С.Над’ярних та багато інших – 
прийшли до прийняття запропонованої нами концепції: 

Українознавство – це цілісна наукова система, що синтезує набутки всіх 
галузей – історичних, соціально-економічних, природничих, гуманітарних, 
політологічних, правових наук, які досліджують Україну й світове 
українство, саме українознавство в усіх вимірах часопростору, в єдності 
бачення минулого, сучасного й майбутнього. Що було, що є і що буде та 
чому – така його методологічна основа. 

Воно передбачає органічні елементи крає-, країно-, народо-, 
природознавства, але не як суми інформації про ті сфери буття, а саме як 
елементи цілісної системи знань цілісного феномена, яким є Україна й 
світове українство, що можуть бути розкриті лише через органічне 
співвіднесення таких концентрів пізнання, як Україна – етнос, нація; 
Україна – природа; Україна – мова; Україна – суспільство, держава; 
Україна – культура (матеріальна й духовна); Україна у міжнародних 
відносинах; Україна – доля, ментальність, історична місія. Українська 
людина. Етапи розвитку, світочі українознавства. І, природно, усе те, 
наголосимо, у співвіднесенні з етапами розвитку українознавства передусім 
і головним чином як науки самопізнання, що є генератором пізнання й 
творення і себе, і світу (як єдності феноменів людини й природи; я – ми – 
вони; життя і смерті; добра і зла; краси й потворності, людяності й 
жорстокості; честі й безчестя; філософії й віри; тимчасового й вічного) … 
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Саме так, до того ж – у єдності причиново-наслідкових зв’язків; 
індивідуального – національного – загальнолюдського; земного й 
космічного. 

Прибічники більшовицько-одномірного, просторово-лінійного, не 
наукового, а ідеологічного підходу одразу ж оголосили нам брутальну 
війну. Вони не могли прямо заявити про своє імперське антиукраїнство, 
тому вдалися до критики людино- й націєцентризму з позицій захисників 
міфічних загальнолюдських цінностей та не менш міфічного, бо 
ототожнюваного з етнофольклорним традиційним українознавством. Коли 
це викликало скепсис, почали зводити наклеп, ніби ми хочемо заступити 
українознавством не лише історію, а й мову та літературу тощо. 

Жаль, але вони забули відоме: люди одвічно проходять стадії 
героїчного, потім драматичного, а далі – фарсу. І так само, як зазначив ще 
Маркс, – спочатку реформаторські рухи бувають масовими, а очолюються 
крупними особистостями; та далі рухи міліють, маси перетворюються в 
секти, а їхні керівники у сектантів. Цю трансформацію буття й свідомості 
початку ХХ ст. геніально показали І.Франко у статті “Що таке поступ” 
стосовно загальнолюдських ідейних формацій, а В.Винниченко у праці 
“Відродження нації” стосовно більшовицького руху. Особливо силами 
“мікромалоросів” (Є.Маланюк). 

Народники попри їхні ідеологічні хитання були героями. Сучасні 
захисники комуно-імперського соціалізму, хоч атестуються професорами, 
насправді є сектантами-догматиками. Вони хочуть звести і гуманістичні 
шукання світочів вселюдства, і науку світочів багатовікового 
українознавства до плюсклої схеми, застиглої догми, позбавленої 
гуманістично-національної сутності. 

Але історія висвітлює протилежне. Ще великий Нестор окреслив ядро 
нашої науки: пошук істини як метод у питаннях: “Звідки пішла Руська 
земля, хто в ній першим почав княжити, як Руська земля постала є”. Отже, 
кажучи словами Т.Шевченка, “хто ми, чиїх, яких батьків діти”, чого 
прийшли у світ, якою бути нашій долі і місії?.. 

Метод шукання істини, а не культ догматичних, штучно, нерідко 
лукаво-підступно підібраних “знань”, підносив і автор “Слова про закон, 
благодать та істину” Іларіон. “Що знаєте – того не забувайте, чого не знаєте 
– вчіться”; бог сотворив безліч людей і народів, і кожен – із неповторним 
образом; чи знаєш ти, як створено світ; і ліс, і небо, і воду, і рослини, й 
тварини, а головне – людину?! – ставив релігійно-філософські питання 
основоположник нашої педагогіки Володимир Мономах. Ставив, 
нагадаємо, дітям, вважаючи, що дорога у великий світ має починатися з 
пізнання батьків, себе самого, природи, оточення, а тим самим – сенсу 
буття, покликання людини, сутності гуманізму, культури, прогресу.  

Природно, що це ґрунтувалося на знанні й грецької, візантійської та 
англійської педагогіки, але передовсім на народному світосприйнятті та 
світорозумінні, звичаєвому праві, фольклорі й мистецтві, власному 
пережитому досвіді, – а синтезувалося в літописах і проповідях, зводі 
законів “Руська правда” і писемній літературі, співзвучній, до речі, й 
співмірній з літературами Греції і Візантії, Риму… 

Страшно подумати, що всього того могло не бути! 
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Одначе й сьогодні є ті, що хочуть, щоб того в нашій пам’яті і свідомості 
не було!.. 

Щоб ми вважали, що не було й козацьких літописів і Г.Сковороди, 
отже, філософії самопізнання як філософії гуманізму, що веде до щастя й 
свободи шляхом повної самореалізації кожного індивіда, від природи 
наділеного особливим талантом, але який може бути щасливим лише в 
колективі і через колектив, на ґрунті внутрішньої та політично-державної 
свободи.  

…Що не було автора “Історії Русів”, І.Котляревського і Т.Шевченка з 
їхніми питаннями: “нащо нас мати привела: чи для добра, чи то для зла? 
Нащо живем?…” Та повеліннями: “де общеє добро в упадку, – забудь отця, 
забудь і матку, спіши повинність ісправлять”; прочитайте свою славу од 
слова до слова, не минаючи ані титли, ніже тії коми, та станьте людьми 
високого покликання й дієвого гуманізму; а щоб стати собою, вільними і 
щасливими, – “обніміться, брати мої”, бо тільки об’єднаними “борітеся, 
поборете – вам Бог помагає!”; вивчайте свої традиції, бо без них будемо 
плодити нікчемних людей, індивідів без характеру, а націю без власної долі 
й місії, бо нація, як і людина, без характеру – то кисіль, і дуже несмачний 
кисіль… 

…Що не було В.Каразіна і О.Потебні, М.Максимовича і П.Куліша, 
Д.Яворницького і М.Грушевського, В.Вернадського, – які також прагнули 
пізнати і розкрити світові “Хто такі українці і чого вони хочуть” в ім’я 
цілісності й свободи як України, так і вселюдства, що починається в людині 
й без неї не існує. 

Отже, і нині є прагнучі того, щоб ми насправді були “народом без пуття, 
без честі, без поваги”, безпам’ятним і бездержавним; без самопізнання та 
пізнання минулого, а тому й без майбутнього. Без наукового знання законів 
розвитку людини, нації, держави, культури, правових основ міжнародного 
співробітництва. 

Щоб забули, як на переломному етапі державотворення Центральна 
рада за неймовірно складних обставин 7 листопада 1917 р. ухвалила 
створити Педагогічну академію по підготовці кадрів українознавців, 
знайшла для цього фінанси й приміщення; президент НАН В.Вернадський 
не тільки визначив у структурі академії відділ українознавства, а й 
обґрунтував необхідність розвивати всі відділення: фізико-математичне, 
соціальне-економічне, історико-філологічне на українознавчій основі. А 
віце-президент НАН С.Єфремов 1920 р. видав свою славнозвісну працю 
“Українознавство”, – і все те стало могутнім важелем розвитку української 
людини, нації, держави, і відповідно – освіти, науки, культури, що й 
зумовило появу такого феномена, як українське Відродження 20-х років 
ХХ ст.  

30–80-ті роки ХХ ст. стали етапом високого злету українознавства в 
численних зарубіжних центрах і – паралельно – спланованого й 
скоординованого знищення українознавства та української державності на 
терені України. 

А створення та діяльність Інституту з початку 90-х років ХХ ст. стали 
продовженням традиції – з одного боку та відповіддю на виклик часу – з 
другого. 
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Українознавство поставало і як багатогранно-цілісна наукова система, і 
як політика та філософія держави. Це зумовило й концепцію системи 
освіти: вона мала стати гуманістичною, демократичною, правовою, 
національною, а розпочинатися з колиски – з системи родинного 
виховання. 

Українська школа-родина – і початкова, й середня, і вища –– мала 
поєднувати гуманістичні і правові засади, патріотизм і професіоналізм, 
вітчизняний і зарубіжний досвід, – і тому її домінантою мало стало 
людинознавство, що є ядром українознавства та світознавства, котрі 
стають джерелом самореалізації та життєтворчості. Людина як мета і 
найвища міра поступу – ось найвища міра й науковості українознавства, – з 
огляду на що мною й було ще не початку 70-х років запропоновано 
створити передусім інститут Людини. 

Ні в чому поступ неможливий без істини й правди, а ті – без глибинної, 
всебічної джерельної бази. 

Природно, що паралельно розгорнулася робота у сферах 
джерелознавства й історії та методології науки, освіти, культури, 
державотворення. На чергу дня стала координація діяльності вітчизняних і 
зарубіжних центрів українознавства. 

І це зрозуміло. Крім України, ще є український світ – понад 20 млн. 
етноукраїнців у 64 країнах світу. 

Якою є їхня доля і будучина? 
Досі здавалося, що ми, маючи сотні змістовних досліджень, маємо і 

відповіді на головніші питання розвитку людини, націй, цивілізацій і 
культур. І частково це правильно. Одначе трагедія Чорнобиля, а нині – у 
США розвіяли міф про стабільність життя вселюдства й прогресу, 
неминуче зумовлювані урбанізацією, технологізацією, глобалізацією; 
всеможністю науки та ринкової економіки. 

Третє тисячоліття нещадно оголило незахищеність людини, що 
зумовлюється нею самою, її деформованими уявленнями про найвищі 
сутності, зокрема – т. зв. загальнолюдські. Отже, загалом гарні, але 
внутрішньо суперечливі як ідеали – знаки, що штучно вивищуються над 
реальністю. 

Особливо гостро визначило третє тисячоліття проблеми України. 
Почати з того, що в ній народжуваність – нижче смертності, а 

український етнос “всихає” не тільки на зарубіжжі, а й у самій Україні, і 
вже тому це є коренева проблема. Одначе глибоких, синтезуючих досвід і 
прогноз досліджень ми не маємо. Хоча вже маємо тривожні поклики 
патріотичних сердець. 

Один з прикладів – стаття відомого вченого-педагога Я.Розумного про 
становище українців у Канаді. Раніше їх там було понад 2 млн., нині – 
дещо більше одного мільйона. Та й частина з тих, що не приховують своєї 
належності до етноукраїнства, є спорідненими лише інтелектуально. Вони 
вже не спілкуються українською мовою, не послуговуються глибинами 
української культури, не працюють на українську справу. Що нас чекає 
далі? І не лише в Канаді, а й США, Польщі, Румунії, Росії? 

Ще так недавно буйним квітом цвіли українознавчі центри в Австралії й 
Японії, Китаї й Бразилії, Іспанії й Бельгії, а праці Д.Чижевського і 
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Ю.Шевельова, Г.Костюка і Ю.Бойка (Блохіна), Ю.Лавріненка і, зрозуміло, 
В.Кубійовича та десятків інших українознавців дістали міжнародне 
визнання – однак нині відходять титани-борці, що емігрували з України в 
20-ті і 40-ві роки ХХ ст., – й освітньо-наукові інституції хиріють навіть у 
США і Канаді, Великій Британії та Німеччині, де становище українців не 
вважається несприятливим. 

Отже, матеріальні спонуки чи негаразди – це ще не все. Україна знала 
на своєму терені світові війни й голодомори, але народжувала покоління, у 
тому числі високоталановитої еліти. 

Нині народ вигибає. І, що є просто трагічним, найнижчою є 
народжуваність в Україні… серед українців. Достатньо нагадати: в 70-80-ті 
роки етноросіяни в Україні зросли на 477 %, а українці лише на 170 %. 
Проблема народжуваності стає альфою й омегою не лише фізичного, а й 
духовного здоров’я; не лише демографії, екології, економіки та політики, а 
й культури та етики, психіки молоді. 

Одна з причин – і те, що вихідці з українських родин, як і в Канаді, 
США, не ідентифікують себе з українською нацією – її історією, мовою, 
державою, культурою, долею. Вони бачать свідомо вип’ячувані сусідами та 
своїми манкуртами наявні й вигадані вади українців і часом не пишаються 
їхньою славою. Соромляться себе і своєї мови, своєї культури й краси, долі 
й ментальності. 

Дивуватися не доводиться: не тільки виховання, навчання, виробництво, 
навіть система влади ставили українську людину в залежне, підрядне, а то 
й безправне становище. Українська історія каструвалася й перебріхувалася, 
висвітлювалася з позицій чужих інтересів. Ми залишалися без святинь: 
державних, релігійних, освітніх, наукових, культурно-мистецьких, полем, 
де панував переважно чортополох та мужики-хуторяни, та ідеологи і 
державці-зрадники, недоумки і п’яниці. 

І починалося те саморуйнування з сім’ї. Утверджувалося ж і наукою та 
освітою, навіть мистецтвом. Нищилась наша релігія. 

Тож як могло не прийти затемнення, а далі й розщеплення свідомості: 
особової, родової, культурної, соціальної, національної?! Як могло не 
статися “безперспективних” сіл, у яких на межі ХХ-ХХІ ст. часом відсутні 
школи, і зденаціоналізованих міст, у яких навіть інтелігенцію у ВНЗ досі 
готують поорієнтованою на чужинницькі інтереси й пріоритети; знищення 
водних джерел природи й створення смертельно загрозливих морів та АЕС, 
– а тому як могли не прийти технологічні та духовно-культурні, психічні 
Чорнобилі?! Як могла розвиватися патріотично-державницька ідеологія і 
психіка? 

Уже мали прийти дійсно наукові дослідження усіх тих явищ. Але 
принципових зрушень не відбулося. 

Тому мусимо говорити і про знання. Вищою формою філософії часом 
постає арифметика: цифри засвідчують як піднесення, так і занепад.  

Однак ще раз необхідно повернутися до проблеми методу. 
Щоб відповісти на питання, “звідки пішла Руська земля”, великі 

літописці зверталися до Біблії й міфології, лінгвістики і фольклору, 
етнології й географії, характерології й історіографії. Іларіон і Володимир 
Мономах використовували особистий досвід, вітчизняну й зарубіжну 
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історіографію та педагогіку. Ченці Києво-Печерської лаври – агіографію та 
релігієзнавство, міфологію й філософію. 

Доба Гетьманства – це доба синтезу освітньо-наукових знань Греції й 
Риму, українських і європейських братських шкіл, монастирів, академій, 
університетів. А домінуючим стає синтез даних релігієзнавства, історії й 
філософії, лінгвістики й математики, біології й психології, географії й 
астрономії, культурології. Особливої ваги набувають проблеми людини – 
нації – і вселюдства, мови – душі народу! – культури. Закономірно, що на 
цьому етапі формується історія й теорія нації, наукова концепція 
націоналізму, – яка набирає універсального вираження і в мистецтві та 
державотворенні. Саме вона ідентифікується в Україні і з характером 
розвитку виховання, освіти й науки, і з створенням національно-
демократичної держави та правової системи, зокрема – Конституції 
П.Орлика. 

Універсальність наукової системи як людино- й українознавства – така 
домінанта творчості М.Максимовича й О.Потебні, М.Грушевського й 
І.Огієнка, М.Остроградського і П.Куліша, І.Пулюя й В.Вернадського. І 
саме та універсальність цілісності зумовила верхів’я класичного етапу 
розвитку науки. 

Більшовизм ставив антигуманістичну, антинаціональну, імперську мету. 
Досягненню її мали служити й наука та освіта. Звідси одномірність, 
однолінійність і однозначність. Згубна диференціація й автономізація наук. 
Їх тотальна політизація, канонізація принципів класовості і партійності, 
інтернаціоналізм як антагоніст націоналізму.  

Розщепленими виявилися почуття, інтелект і досвід, теорія й практика, 
аналіз, синтез і передбачення, – а тим самим людина в її бутті і свідомості, 
реальній і онтологічній сутності. Закономірно, що “автономними” 
виявилися й світ та вселюдство, людина й природа, людське і божественне, 
нація і держава. Мислення й почуття людей. Дегуманізованою людина, 
денаціоналізованою нація, знеособленим народ. 

Як і на початку ХХ ст., прийшов час систематизації та інтеграції 
здобутків наук. 

Нині очевидно, що розкрити сутність людини, визначаючи її лише як 
“сукупність усіх суспільних відносин”, неможливо. Людина – це, перш за 
все, - генотип; отже – синтез спадкових рис багатьох поколінь; до того ж 
рис і біолого-фізичних, і духовно-психічних. А це органічно пов’язано з 
природою і кліматом, виробництвом і універсальним способом життя; 
раціо й емоціо; реальні враження й сни; свідоме й підсвідоме; передбачення 
й пророцтво; це – не тільки фізичне самовідтворення, а й воля до життя, 
отже – самотворчість і творчість. 

Природно, що ще універсальнішим є феномен України й українства: і як 
самодостатніх, єдиних у космосі та вселюдстві, і як невідривно-
споріднених, обов’язкових для цілісного світу. 

Тому так само природно, що пізнати сутність української людини 
неможливо без пізнання сутності України й вселюдства, – і навпаки. 

При цьому особливої ваги набуває проблема єдності теорії і практики. 
Є реальні свідчення обнадійливих зрушень. З одного боку – це видання 

нашої класики, праць типа “Студій з української етнографії та 
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антропології” Х.Вовка, педагогічних праць Г.Ващенка. А водночас – 
видання фундаментальних (нерідко багатотомних) досліджень з етнології 
Інституту політології та національних меншин (директор акад.І.Курас), 
історії – як 28-томове зібрання праць Інституту історії НАН (директор акад. 
В.А Смолій); права – як “Мала енциклопедія державознавства” Інституту 
держави і права НАН. 

Уже відіграло свою роль тритомне видання “Української суспільно-
політичної думки ХХ ст.” Т.Гунчака та Р.Сольчаника; подією може стати 
підготоване ними 10-томне видання матеріалів багатьох століть. 
Принагідно зауважу, що ми систематично публікуватимемо матеріали 
сучасної суспільно-політичної та релігійної думки в нашому журналі 
“Українознавство”. 

Стало подією двотомне видання “Україна: філософський спадок 
століть” (автор проекту А.Толстоухов). Позитивний відгук дістали 
підготовлені нами два томи антології та хрестоматії “Українознавство”, а 
також енциклопедія “Українська мова” Інститутів мовознавства та мови 
НАН. 

Усе це – паростки нового етапу синтезу науки і практики, що відкриває 
обнадійливі перспективи, переконує, що український народ століттями був 
державо-, мово-, і культуротворчим, а тому його осібний шлях, яскрава 
самодостатність, високогуманістична місія в співдружності народів не 
підлягає сумнівам.  

А також, що без пізнання неможливі творення й повна реалізація в 
світлі ідеалу, – а це означає, що універсальні сутності можуть пізнаватися, 
осягатися й реалізуватися лише завдяки методу єдності аналізу, синтезу, 
передбачення, цілісного, системного універсалізму, і неможливий без 
скоординованої співпраці вчених різнорідних сфер, але єдиної науки. 

З огляду на все те має прийти відчуття обов’язку: повернути правдиво-
істинну історію, її й гіркі, і життєтворні уроки; здійснити нове відродження 
української душі в ім’я активного, суверенного творення й здійснення 
наших ідеалів, утвердження славної дороги гуманізму, що починається з 
колиски, з рідної землі і тому, напоєна їхніми чарами та могутніми силами, 
прагне найвищого неба людських надій, віри у здійснення найсятішого:  

І буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі. 
Гігантське завдання! Але ж і наслідки можуть бути гідними праці: 

тільки завдяки любові до материзни відродиться українство, стане вільним 
і рівним з іншими народами, гордістю єдиного, цілісного вселюдства.  

Здійсняться ідеали віків, дума, мука, пророцтво, виражені І.Франком: 
Народе мій, замучений, розбитий,  
Мов паралітик той на роздорожжу, 
Людським презирством, ніби струпом, вкритий! 
Твоїм будущим душу я тривожу… 
…Та прийде час, і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі, 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш чорним морем гомін волі 
І глянеш, як хазяїн домовитий, 
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По своїй хаті і по своїм полі. 
Отож: пізнаймо себе самих, сотворімо себе самих – і ми станемо 

щасливими, здійснимо визначену Богом історичну місію. 
 
 
 

Кононенко П. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ 
 
У статті досліджується проблема методології в українознавстві. 

Автор переконаний, що всі навчально-виховні заклади в Україні незалежно 
від мови викладання мають бути українськими: змістом і формами, 
метою, педагогічними колективами, характером діяльності. 

 
Освіта – стратегічний напрям державного розвитку! Це визначення 

Президента було зустрінуте не тільки із розумінням, а й з глибоким 
задоволенням, бо освіта – то й справді не просто стратегічний, а 
найголовніший чинник поступу людини, суспільства, держави. Навіть до 
благодійної медицини на щастя звертаються не всі. Освіта охоплює всіх – 
від дитини в колисці до Президента, а її найвища функція – не просто 
навчання, а – окультурення поколінь. 

Природно, що саме освіта в 90-х роках притягувала найпильнішу увагу 
та досі викликає щонайгостріші дискусії: що є метою і місією освіти? Яким 
у цьому зв’язку має бути її зміст? А відповідно до цього – і які шляхи, 
методи, засоби досягнення мети? 

На жаль, і в новому – ХХІ столітті для декого панів-ними є «аксіоми»: 
освіта має дати найсучасніший рівень знань; вона зобов’язана підготувати 
дітей до життя за умов ринкової економіки та викликів глоба-лізації. 

Глобалісти – ті стали мовби жерцями та оракулами нової ери, а їхні 
апологети в Україні – то мовби втілення справжніх уже й не європейців, а 
ідеалів людини всесвіту, які сором’язливо закривають очі на своє родство з 
«інтернаціоналістами», але як лише можна гучно афішують остаточний 
розрив з «хуторянами», котрі відстоюють пріоритети національних 
традицій, інтересів та цінностей. 

«Кричали женщини «ура» и в воздух чепчики бросали…» 
Потрясають повітря і ті, що захлинаються від проповіді культу знань та 

інтерглобалізму, – а тим часом минулого року в Україні кілька тисяч 
дошкільних закладів припинили існування; тисячі дітей не навчалися в 
школі; є навчально-виховні заклади, в яких не лише учні, а й вчителі не 
бачили не те що системи Інтернет, а й комп’ютера; а водночас 
усвідомлюється: і Чорнобиль, і інші екологічні катастрофи спричинили не 
малоосвічені, а технократичні й політичні «акаде-міки»; аналогічно: 
політичні, соціально-економічні кризи в Україні провокують поборники 
ринку та глобалізації, котрі не усвідомлюють навіть абсурдності їхнього 
мислення типу: «ось піднімемо економіку – тоді візьмемося й за 
культуру…»; досі є мастодонти, що знавісніло і люто воюють з 
національною ідеєю, системою національної освіти, а відповідно до цього – 
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і з українознавством: і як методологією, і як навчально-виховним 
предметом, і як «філософією і політикою держави». Навіть – із Державним 
стандартом, затвердженим Кабінетом Міністрів 1998 року та схваленим 
Світовим Форумом Українців… Зате із задоволенням спостерігають, як у 
Донецьку нищаться навіть мізерні острівки української школи; у Криму, як 
пишуть з відчаєм освітяни, для українських дітей створено умови 
резервації; у вищій школі більшості областей України порушується 10 
стаття Конституції: мова народу не може пробитися до своєї інтелігенції; 
ми маємо перейти на 12-річний термін навчання, отже, збільшуються 
параметри оволодіння знаннями, але – зменшуються години на … 
українознавчі предмти. 

Та й то ще не все: у підручнику для 7 класу В.Крижанівського та ін. 
«Історія середніх віків» у вступі даються загальні відомості про 
Середньовіччя як формацію, далі розповідається про Середньовіччя в усіх 
країнах планети, повідомляється про зародження першої 
східнослов’янської держави – Росії і … жодного абзаца не присвячено 
Україні! 

Раніше вже рекомендувалося учням 10-х класів вивчати практикум 
«Історія ХХ століття», в якому йшлося про всі країни від Австралії до 
Японії, характеризувалося всіх президентів, прем’єрів, диктаторів, 
полководців і 1-ї й 2-ї світових воєн, але й там жодного параграфа Україні 
відведено не було. Мотив: історія ж України вивчається … окремо. 

Окремо… Держава не розробила своєї ідеології, мотивуючи це тим, що 
новій Україні не потрібно мати державну ідеологію. Потрясаюче і 
абсурдно: бо замість того, щоб оголосити неприпустимим ототожнення 
державної ідеології з ідеологією якоїсь однієї партії, – оголошено 
непотрібність державної ідеології. Отже: науково виваженої концепції 
минулого (його уроків), сучасного (його проблем) і майбутнього (його 
реальних програм перспективного розвитку; визначення головних 
пріоритетів, сил і ресурсів, векторів внутрішньої і зовнішньої політики, 
стратегії й тактики). 

Закономірно, що коли відсутня ідеологія (концепція) правової, 
демократичної, суверенної, соборної національної держави, то неминуче 
створиться вакуум і в розробці та реалізації ідеології національно-
державної, демократичної, правової, гуманістичної освіти. 

Це позначиться і на стані, інтересах, характері розвитку науки, зокрема 
педагогічної. На доказ візьмемо бодай один приклад: у №6 за 2001 рік 
«Філософської думки» проф. С.Кримський (у статті «Філософія вимагає 
зробити своє життя складником світової біо-графії добра») ставить вагому 
проблему «Філософія – авантюра духу чи смислотворчість життя?», а 
філософи А.Толстоухов та І.Парапан у статті «Науковий розум і 
гуманістичні цінності: глобалістський контекст» зупиняються на вже 
згадуваних сакраментальних проблемах: духовність і матеріальна культура, 
національні пріоритети та цінності і глобалізм. Беручи за основу і теорію й 
практику світового розвитку, як певні тенденції, так і їхні наслідки, названі 
автори підводять до думки про необхідність системного аналізу та синтезу, 
а тому й до неоднозначних підходів, висновків та рекомендацій. 
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Це, зауважимо, науково-виважена тенденція й німецьких, французьких, 
англійських, японських дослідників, політиків, футурологів: бо вони бачать 
вічно існуючу діалектику традицій і новизни, національного й 
загальнопланетарного, технологічного й гуманістично-культуротворчого. 
Тому й ставляться до всього і неодномірно, і неоднозначно. Зокрема, навіть 
у тих країнах, як і в Росії, все настійливіше лунають застереження вчених 
від необґрунтованої ідеологізації глобалізму, а урядові структури вживають 
політично-організаційних заходів по захисту своїх пріоритетів, і 
щонайперше – національних умов, освітніх систем та культур. 

Але що до того українським «реформаторам-глобалістам»? 
Деякі з них договорюються навіть до «інновацій» (див.: Кононенко П., 

Кононенко Т. «Феномен української мови»), згідно з якими в Україні 
необхідно не реформувати мовну, культурну, конфесійну політику в 
інтересах усього народу, а декретувати … двомовність, двокультурність, а 
тим самим, логічно, – і дводержавність, яку на засадах ідеології 
регіоналізму можна трансформувати і в багатодержавність… 

Не випадково, що такого роду глобалізм насичує й теоретично-
методичні розробки нашої освіти: О. Алєксандрова в «підручнику» 2002 р. 
«Філософія середніх віків та доби Відродження» вже законодавчо 
закріплює ту «всесвітньо-глобалістську» філософію: рекомендуючи 
матеріали тих двох освітньо-філософських та культурологічних формацій, 
вона дає зразки творів «апостольських отців», «отців апологетів», 
«філософію християнської патристики», «грецької патристики», від 
«ранньої» до «пізньої» схоластики цілої низки країн Європи, окрім… 
України! України, яку знала вся Європа… 

І не може не виникнути запитання: це тому, що авторка не любить або 
не шанує свого народу, чи тому, що не знає і не хоче знати його культури? 
Чи не хоче осмислити й визнати , що метод автономізації окремих явищ не 
узгоджується ні з філософською теорією, ні з історичною практикою: наша 
Вітчизна розвивалася в органічній взаємодії з країнами Близького та 
Далекого Сходу, Південної, Північної, Цен-тральної, Західної Європи ще в 
до Києво-руський період і особливо інтенсивно та органічно – з ХІV 
століття. Ігноруючи або роз’єднуючи й деформуючи той процес, як же 
можна і дати реальні знання, і виховати наші покоління професіоналами, 
гуманістами, патріотами? Як, зрозуміло, й інтелектуалами-глобалістами?.. 

Найвища мета освіти – формувати людські особистості. Але як можна 
стати особистістю, не пізнавши себе та світ через призму і власного буття, і 
буття Батьківщини, що починається з батьківського порога й веде в усі 
сторони Світу, засвідчуючи: ще з часу Шумерської цивілізації та культури 
Кукутені – Три-пільської доби пра-праукраїнці були серед найактившіних 
товрців світової цивілізації і культури, а нині творять матеріальні й духовні 
цінності ще в 64 країнах світу, розвиваючи там аграрну й промислово-
технологічну сфери, космонавтику, мистецтво щонайвищого 
гуманістичного рівня та змісту. 

Завдання освіти – допомогти стати собою кожному й повністю 
реалізувати себе, але не всупереч інтересам інших, а в гармонізації своїх 
планів та діянь з планами інших, у згоді з законами, мораллю, етикою 
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суспільства; в перетворенні людини розумної в людину життєтворчу, 
мудру, мужню, чесну і добру. 

Остання редакція Доктрини української освіти і вцілому, й розділом про 
систему національного виховання та навчання, підсумовуючи досвід 
справжніх реформаторів-педагогів, відкриває добру перспективу. Але ще 
не згармонізовані теорія й практика. 

Доктрина орієнтує на пріоритет інтересів людини й своєї держави, – і 
саме це зумовлює основи ідеології сучасної української школи: 1. Це школа 
тепер уже суверенної держави; 2. Вона діє в ім’я виховання поколінь, але 
ядром виховного й навчального процесу, найвищою метою є дитина (кожна 
дитина); 3. Вирішальним чинником досягнення мети є педагог; 4. З огляду 
на це мають бути створені всі належні умови його життєдіяльності – 
матеріальні, технологічні, інформаційні, професійно–культурні, досвідні; 
5. Педагог, школа (початкова, середня, вища) діють в органічній 
співдружності з батьками, державними й громадськими організаціями; 
6. Первинним у всіх типах закладів освіти є виховання; навчання є 
складовою виховання; 7. Найефективніша форма виховання – особистий 
приклад педагога, – тому він має бути специфічно обдарованою, 
високоерудованою, політично зрілою особистістю, систематично 
проходити профе-сійно-патріотичні атестації і мати умови для творчого 
зростання; 8. Кожен предмет має бути людино- й  українознавчим, 
спрямовувати учнів на високі ідеали.  

На жаль, реальність є далекою від ідеалу. 
Один аспект – мова: тисячі педагогів і управлінців не володіють 

державною мовою. І не журяться: їх ніхто не спонукає взятись за її 
вивчення. Зате активно культивується фальшива ідея: треба до всього іти 
поступово, без примусу… І це – для тих, хто має вчити дітей – не 
навчаючись сам! Отже, діючи і непрофе-сіонально, і не морально. А також, 
як би ми не ховалися за хитромудрі вигадки – антигуманістично й врозріз з 
державними інтересами. Бо ж прихильники «поступовості» на практиці 
закріплюють існуючий стан – а він суперечить інтересам людей і держави. 

Ось перед нами ще один підручник – «Біологія»: про що в ньому тільки 
не розповідається, кого тільки не цитується (від Ломоносова до Павлова й 
Сеченова), – не говориться лише тут про… Україну: про її людей і 
природу, про те, як визначають біологію    сучасники Закарпаття й 
Чернігівщини, Київщини й Таврії, штучні моря і Чорнобиль… 

Чи й ці автори не тільки не шанують, а й не розуміють не тільки свого 
народу, а й описуваної сфери буття та науки про  неї? Зв’язку дитини з 
Природою? 

А якщо так, то на яких позиціях стоять, ті що звели і не надто 
професійне, й цілком здегуманізоване писання у ранг підручника? 

І тут теж є й практичний аспект: так вивчаючи природу й людину, як же 
доможемося розвитку аграрної культури і медицини, «біології» й 
«психіки»? 

І аналогічно: допоки на рівень «глобально-прогресивних» будуть 
підноситися підручники типу «Світова історія», «Світова література», 
«Світова культура», які свідомо позбавлені елементів компаративістики та 
вітчизняної сфери і методологія яких рішуче суперечить ідеології 
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національної освіти, а тим самим – й інтересам вселюдської культури? 
Наголосимо: йдеться про заперечення не цих чи подібних курсів у 
принципі; вони можуть бути корисними. А про те, що вони розраховані 
більше на фахівців чи аматорів певної сфери пізнання, а не на ординарних 
школярів (чи й студентів), адже несуть неможливо осяжну для школяра 
інформацію, до того ж та інформація  не пов’язана ні з їхнім досвідом, ні з 
вітчизняною культурою. 

Усі навчально-виховні заклади в Україні незалежно від мови 
викладання мають бути українськими: змістом і формами, метою 
педагогічними колективами, характером життєдіяльності. 

Це й має визначати їхню ідеологію: особовості у вихованні; 
гуманістичних, демократичних, правових, національно-державних 
пріоритетів; орієнтації на те, що кожен предмет – частка цілої системи і 
спрямований на інтеграцію з іншими, на формування цілісно-системного 
світогляду кожного учня, прищеплення йому рис людяності, патріотизму, 
високої етичності й естетичності, сили свідомого вибору та волі до життя. 

У Німеччині панує курс «батьківщинознавство», в Англії – «Ми і світ», 
у Росії – «Росіє-» і «Москвознавство», у Франції – «Я і моя Франція». В 
Україні… ідеологія дегуманізації й денаціоналізації. А тим самим не тільки 
згубної, а й загрозливої багатошарової диференціації в суспільстві. 

Чи усвідомлюємо, до чого це може призвести? 
 
 
 

Мишанич О. В. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО  
ЯК СВІТОВА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 

 
У статті розкриваються проблеми українознавства як світової 

наукової дисципліни. Автор наголошує, що українознавство потребує 
фахових учених, які будуть розбудовувати і наповнювати конкретним 
змістом Українську державу, ось тому майбутнє гуманітарних наук в 
Україні за українознавством. 

 
Українознавство, наука про Україну, зародилося тоді, коли почалася 

Україна, тобто у найдавніші, ще доісторичні часи. Вже давні люди, що 
населяли територію нинішньої України, якими б не були їхні назви й 
самоназви, очевидно, хотіли знати й знали щось про себе, свою землю, своє 
минуле. Перше тисячоліття нової ери, яке досить предметно досліджують 
археологи, залишило нам цікаві пам’ятки матеріальної і духовної культури 
наших предків. Коли ми сьогодні говоримо про зарубинецьку, мезенецьку, 
черняхівську, трипільську культури, то усвідомлюємо, що це була культура 
нашої землі, нізвідки не привнесена й не запозичена. Скільки б ми не 
фантазували про життя й побут на території давньої України різних племен 
і союзів племен, ми розуміємо, що ці племена творили ядро майбутньої 
княжої України - Русі, котра сформувалася у IX – XII ст. як могутня 
держава, історія якої є чи не головним сектором українознавства. “Повість 
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минулих літ” і в цілому “Літопис руський” були для свого часу й 
залишаються нині основним писаним джерелом відомостей про давню 
Україну – Київську і Галицько-Волинську Русь. 

Все українське давнє письменство XI – XVIII ст. можна називати 
наукою про Україну, бо воно повністю призначене пізнанню рідного 
краю, простеженню історії його матеріальної і духовної культури. Наша 
давня література не знала художнього домислу, писала тільки про нібито 
реальні події і факти, відтворювала образи реальних осіб. Давній книжник 
сповідував біблійну модель світу, але він не піддавав найменшому сумніву 
реальне існування всього біблійного світу. Не маючи інших вірогідних 
джерел, він спирався на усну історичну традицію, на народну пам’ять – 
перекази, легенди, пісні, вірування, звичаї і обряди. 

Митрополит Іларіон у своїй книзі “Дохристиянські вірування 
українського народу” (Вінніпег, 1965; Київ, 1994) досить повно відтворив 
духовне життя давніх українців, реконструював цілий комплекс тих 
“українознавчих дисциплін”, які існували у нас до прийняття християнства, 
а разом з ним і письма – основного інструменту християнської віри і 
книжності. 

З прийняттям слов’янського письма в Київській Русі починається новий 
етап історії духовної культури нашого народу, яка продовжувала й 
розвивала біблійну, християнську традицію. Цей етап тривав майже вісім 
століть і завершився наприкінці XVIII ст. секуляризацією духовної 
культури, становленням наукової історіографії і переходом літератури на 
нові ідейно-естетичні засади. Українознавство XI – XVIII ст. – окрема тема. 
Вона ще малодосліджена й перебуває нині на стадії свого становлення. Ми 
маємо написану історію давньої України, досить детально висвітлену 
історію української літератури, історію мови, мистецтва, навіть історію 
естетичної, суспільно-політичної і філософської думки, але ми не маємо 
синтезу давньої духовної культури, того синтезу, що його можна окреслити 
таким загальним поняттям, як українознавство XI – XVIII ст., яке б 
простежило й узагальнило багатовіковий розвиток усього комплексу 
духовного життя українців, зокрема державницького життя, національної 
ментальності, національно - визвольних змагань, усіх тих чинників, що 
роблять українців великим європейським народом з тисячолітньою 
історичною, політичною і культурно-національною традицією. Така праця, 
що частково заповнить цю прогалину, нині готується до друку. Це – 
“Історія Української культури” у 5-ти томах. На черзі – інші “історії” – 
літератури, мови, мистецтва, театру, усної словесності, філософії, релігії. І, 
безперечно, – синтез, осмислення всього того, що робить українців 
українцями і забезпечує їм почесне місце в сім’ї слов’янських народів як 
другому за величиною слов’янському народові. 

Цей невеличкий екскурс потрібний для того, щоб розширити рамки 
сучасного українознавства, дещо уточнити – як його хронологію, так і 
тематичні параметри. Адже часто ми чуємо питання: чи доцільно нині, в 
незалежній Україні, виділяти українознавство, навіть окремо вводити його 
в наукову номенклатуру спеціальностей? Якими б аргументованими й 
дотепними не були докази опонентів, все ж треба визнати, що 
українознавство як наука у такому вигляді, як воно оформилося в часи 
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незалежної України, має право на існування як окрема наукова дисципліна. 
Адже функціонують такі визнані наукові дисципліни у слов’янському світі 
– “русистика”, “білорусистика”, “полоністика”, “богемістика”, 
“словакістика”, “болгаристика”, “сербо-кроатистика”. Ця термінологія 
притаманна більше, так званим “зарубіжним спецалістам”, але суть її 
зрозуміла – вивчати все, що стосується даного народу — історію, культуру, 
літературу, мову, фольклор і етнологію та ін. Про це можна говорити й 
щодо України, лише українці, як це не парадоксально, повинні починати 
своє “українознавство” з самих себе. Не місце тут згадувати, у якому стані 
було українознавство в Україні ще не так давно. Воно перебувало на 
околицях освіти й науки, а те, що робилося, – робилося для того, щоб 
зросійщити Україну, знівелювати її духовну культуру, звести Україну до 
рівня російськомовної провінції Радянської імперії. Цей “малоросійський 
синдром” живе й сьогодні, виявляється ще в більш агресивній формі, ніж у 
70 – 80-х рр. На жаль, в умовах незалежної України ставлення до 
української мови, культури, традицій майже не змінилося, тому цілком 
закономірно, що українознавство як наука, як окрема комплексна 
дисципліна повинно утверджуватися й розвиватися, працювати на 
розбудову Української держави. 

Ніхто не заперечить, що в Радянському Союзі українознавство не 
існувало. Можна сьогодні дуже багато говорити про досягнення 
тогочасного українського мовознавства, літературознавства, історичних 
наук, мистецтва, культури. Але всі ці досягнення працювали не на Україну 
як окрему державу і окремий етнос, а на Радянську імперію, на витворення 
єдиного радянського народу, фактично — на Росію. Незважаючи на значні 
здобутки українознавства — створення українських словників, курсів 
української мови, історій Української РСР, навіть історії держави і права 
Української РСР, — всі ці науки віддаляли українознавство від України, 
представляли Україну лише як складову і невід’ємну частину СРСР, як 
бездержавний народ, що добровільно визнав зверхність “старшого брата”, 
відмовився на його користь від своєї мови, культури, традицій, 
державності. Тавро бездержавності було накладено на Україну відразу ж 
після її приєднання до Росії в середині XVII ст., та особливо відчутним і 
нестерпним воно стало за радянського часу, коли після голодоморів і 
репресій на службу радянській імперії пішла українська еліта, власне її 
здеморалізовані і залякані залишки. Українознавство 30 – 50-х рр. – це 
імітація українознавства, ганьба нашої науки, яка стала популяризатором 
проросійських компартійних настанов. 

Зрештою, це загальновідомі нині істини, але мусимо про них згадувати, 
бо інакше стає незрозумілим, чому ми в Україні приділяємо стільки уваги 
саме українознавству як науці, як самостійній комплексній дисципліні. Це 
зумовлено насамперед тим невиразним становищем, яке займало й 
продовжує займати українознавство чи україністика у світовій науці, 
насамперед славістиці. 

Якщо у ХІХ ст. українознавство в Російській Україні було часто 
аматорським, обмеженим вивченням “Малороссии”, що не створювало 
серйозної загрози існуванню Російської імперії, то з кінця XIX ст. 
обставини змінилися. Заборона українства в Росії у 70-х рр. породила так 
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званий “малороссийский сепаратизм”, Україна і українознавство знайшло 
сприятливий грунт на Західній Україні, де з 1873 р. почало діяти Наукове 
товариство ім. Шевченка, фактично перша українська Академія наук. І хоч 
у Галичині австрійський і польський уряди всіляко стримували паростки 
українського наукового життя, українознавство тут справді розвивалося як 
окрема наукова дисципліна на рівні інших розділів славістики. Саме 
львівське Наукове товариство ім. Шевченка на початку ХХ ст. ввело 
українознавство у світову славістику. Україну почали серйозно 
досліджувати іноземні вчені (польські, чеські, австрійські, німецькі, 
угорські). Радянська система зупинила цей поступ українознавства, зробила 
його розділом русистики, частиною “радянської науки”. На перших трьох 
конгресах славістів українознавство не було представлене зовсім, і тільки 
на IV Міжнародному конгресі славістів (Москва, 1958) з’явилися й доповіді 
українських вчених, але це було не українознавство, а слов’янознавство; 
українська мова, література, історія, етнологія, фольклористика подавалися 
тільки у міжслов’янських взаєминах і зв’язках. У більшості ж випадків 
українські славісти висвітлювали проблеми інших слов’янських культур. 
Таке окреслення проблеми давало позитивні наслідки, бо ставило 
українську культуру в міжслов’янський контекст. Українська славістика у 
цьому плані має чималі здобутки. Підсумком її досягнень може служити 
п’ятитомне комплексне дослідження “Українська література в 
загальнослов’янському і світовому літературному контексті” (К.: Наукова 
думка, 1987 – 1994), у якому простежено багатовікові зв’язки української 
літератури з іншими слов’янськими літературами, досліджено специфіку 
входження української літератури в загальнослов’янський контекст. 
Заслуговує на увагу також дослідження “Історія українсько-російських 
літературних зв’язків” у 2-х томах (К.: Наукова думка, 1987), хоч 
методологічні засади цієї історії вимагають нині значних коректив. Можна 
назвати цілу серію таких українсько-слов’янських досліджень у ділянці 
історії, мовознавства, фольклористики, які вводять українознавство у 
світову славістику. Особливо вагомий науковий доробок маємо у 
висвітленні українсько-польських, українсько-чеських, українсько-
болгарських історичних і літературних взаємин. 

Позитивну роль в інтеграції українознавства у світову славістику 
відіграє Міжнародна асоціація по вивченню слов’янських культур, членом 
якої є і Україна. Вона працює під егідою ЮНЕСКО і має досить широкі 
можливості для популяризації й поширення слов’янських культур. Ця 
асоціація, створена при АН УРСР у 1973 р., покликана реалізувати 
Слов’янський проект ЮНЕСКО, в якому Україні відводиться належне 
місце. Проведена в Києві у 1979 р. Міжнародна наукова конференція 
“Сучасні слов’янські культури: розвиток, взаємодія, міжнародний 
контекст” засвідчила великий інтерес до української культури вчених-
славістів з усього світу. Українська культура була належно представлена й 
на наступних конгресах МАВПСК (Прага, 1980; Мінськ, 1982; Бєлград, 
1984). Однак нині ця організація стала зовсім непомітною, і покладати на 
неї якісь надії на вивчення й поширення української культури немає 
підстав. 
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Події кінця 80-х – початку 90-х рр. – розпад СРСР, ЧСФР і СФРЮ, 
виникнення нових слов’янських держав – України, Беларусі, Словенії, 
Словаччини, Горватії – досить відчутно змінили сучасний слов’янський 
світ, але не змінили самобутньої культури слов’янських народів, яка 
продовжує розвиватися й утверджуватися в світі. З початку 90-х рр. ми 
говоримо не лише про виникнення незалежної Української держави, а й 
про становлення нового українознавства, покликаного обгрунтувати 
державну незалежність України, відродити її національну культуру, 
утвердити державну мову, зберегти й примножити її історичну і культурно-
національну традицію. Українознавство як наука звільняється від 
російського імперського тиску, стає на захист національних інтересів свого 
народу, утверджується як пріоритетний напрям у всіх сферах державно-
політичного і культурно-освітнього життя. Воно зустрічає шалений опір 
імперських сил, місцевого “малоросійства”, зросійщеної інтелігенції і 
державно-політичного апарату, але, незважаючи на це, триває неухильний 
процес його становлення й утвердження. Українознавство утверджується 
нині не тільки в Україні, “на нашій не своїй землі”, а й у всьому світі. Разом 
з визнанням України як держави в десятках країн світу зростає інтерес до 
української історії, мови, культури, до сьогоднішнього буття України. 
Світова громадськість розуміє всі труднощі становлення молодої 
незалежної держави, але вона усвідомлює, що це процес незворотний, що 
Україна відбулася як держава і що вона має свою самобутню історію, мову, 
культуру, дуже вигідне геополітичне положення в Європі і що її майбутнє 
пов’язане з Європою. 

Провідні вчені-україністи світу у 80-х рр. не тішилися голосною 
“перебудовою”. Вони передбачали, що СРСР розвалиться і на його руїнах 
постане незалежна Україна, яка потребуватиме підтримки науки — 
світового українознавства, тому й вирішили створити Міжнародну 
асоціацію україністів, яка взяла б на себе координацію українознавчих 
досліджень на всіх континентах і формувала б українознавство як світову 
науку. За ініціативи американських (проф. О.Пріцак, проф. І.Шевченко) та 
італійських (проф. Р.Піккіо, проф. С.Грачотті) україністів наприкінці 
червня 1989 р. в Неаполі було засновано Міжнародну асоціацію україністів. 
В установчій конференції взяли участь вчені з України, Італії, Польщі, 
Німеччини, Голландії, Англії, США і Канади. До Міжнародної асоціації 
україністів увійшли Національні асоціації українознавців, яких нині 
налічується 26 (Росія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, 
Румунія, Ізраїль, Італія, Німеччина, Англія, Франція, США, Канада, Китай, 
Японія та ін.) Відтоді фактично починається новий відлік історії світового 
українознавства, яке сьогодні стало справді світовою наукою. 

Проведені чотири конгреси Міжнародної асоціації україністів – 
Міжнародні конгреси україністів (Київ – 1990, Львів – 1993, Харків – 1996, 
Одеса – 1999) засвідчили, що українознавство набирає сили, стає науковою 
дисципліною, до якої звертаються вчені з усього світу. Зрозуміло, що 
першість тут належить ученим з материкової України, та по розмаїттю 
проблематики, оригінальності ідей, науковому рівню опрацювання тем їх 
часто випереджають зарубіжні україністи, які спираються на маловідомі в 
Україні джерела і користуються новітніми методиками досліджень. 
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Перший конгрес МАУ налічував бл. 250 учасників (понад 100 
іноземних), другий – понад 500 вчених (бл. 200 іноземців), третій – понад 
600 чол. (бл. 200 іноземців) і четвертий бл. 600 учасників (понад 150 
іноземних). Це — вагома сила, яка гідно представляє світову україністику у 
26 країнах і досліджує майже всі її ділянки: історію, літературознавство, 
мовознавство, етнологію, фольклористику, політологію, соціологію, 
релігієзнавство, наукознавство, журналістику, бібліографію, інформатику 
та ін. Готується п’ятий конгрес МАУ (Чернівці, 2002 р.). Уже цих даних 
достатньо для розуміння того, що українознавство нині є досить помітною 
наукою, яка активно і злагоджено працює на незалежну Україну. 

Велику роботу проводить також Національна асоціація українознавців 
(колишня Республіканська), котра є складовою частиною МАУ. Вона має 
свої осередки майже у всіх наукових центрах і вузах України, спрямовує 
вчених на дослідження актуальних проблем українознавства, відзначення 
круглих дат у нашій історії, залучає до українознавців молоду зміну. 

Якщо додати до сказаного, що нині в Україні працює цілий ряд 
спеціалізованих науково-дослідних і освітніх українознавчих установ — 
Інститут української мови НАНУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка 
НАНУ, Інститут народознавства НАНУ, Інститут українознавства 
ім. І.П.Крип’якевича НАНУ, Науково-дослідний інститут українознавства 
Міністерства освіти і науки України, новостворений українознавчий центр 
у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, численні 
українознавчі кафедри в університетах і педінститутах та ін., то очевидно, 
що українознавство як наука має досить серйозну базу для свого 
подальшого розвитку, має державну підтримку і всі можливості стати 
пріоритетною наукою в нашій державі. Інакше й бути не може, хоч живемо 
в такий розгойданий час, коли за цю науку треба боротися, відстоювати її 
перед антиукраїнськими силами, які не сприйняли ані незалежної України, 
ані українознавства. 

Розбудова українознавства як науки – справа не тільки України. Це – 
світовий процес, який зупинити вже нікому не вдастся, бо за ним стоїть 
Українська держава, яку визнав цілий світ. Тут не місце широко говорити 
про українознавчі центри, кафедри, осередки у світі, але варто дещо 
назвати, щоб переконатися в поступі українознавства і завоюванні ним 
нових висот. 

Тільки нещодавно завершено в Канаді видання англомовної 
“Енциклопедії України” у 5-ти томах, яка досить повно представляє 
сучасну Україну. Так само в Німеччині закінчено видання “Енциклопедії 
українознавства” в 11-ти томах. В Україні готується багатотомна 
“Енциклопедія сучасної України”. Вийшов перший том “Енциклопедії 
української діаспори” у 7-ми томах. Готуються наступні томи. На 9-му томі 
зупинилося видання монументальної “Гарвардської бібліотеки давнього 
українського письменства” (серія українських текстів), але виходять 
англомовні переклади (6 томів). З 1977 р. у США друкується заснований 
проф. О.Пріцаком, англомовний журнал “Гарвардські українознавчі студії”. 
У США видається також науковий англомовний журнал “Український 
огляд”. У Польщі за останні роки видано 10 книг “Варшавських 
українознавчих зошитів” і 6 книг “Краківських українознавчих зошитів”, а 
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в Словаччині виходить унікальний “Науковий збірник Свидницького 
музею української культури”, “Наукові записки КСУТ-у”, журнал “Дукля”, 
в Горватії – “Нова думка”, в Югославії – науковий збірник “Творчість” і 
журнал “Шветлосц” та ін. Продовжують працювати відомі й раніше досить 
потужні наукові українознавчі установи за кордоном – “Наукове 
товариство імені Шевченка” з філіями в США, Канаді, Франції і Австралії, 
Українська Вільна Академія Наук в США, Український вільний 
університет в Мюнхені (Німеччина), Канадський інститут українознавчих 
студій в Едмонтоні та ін. Вони випускають велику кількість наукової 
українознавчої літератури, періодики різними мовами. Слід ще нагадати 
богословські університети і семінарії в Римі, США, Канаді, Горватії, які 
готують духівництво для українців у діаспорі і видають численну 
церковно-релігійну літературу, переважно українською мовою. Нині 
Україна підтримує всі ці установи та їхні видання, сприяє їхньому ввозу в 
Україну, де вони відіграють не останню роль у розбудові українознавства. 

Прикладом корисної співпраці українських вчених з ученими-
українознавцями інших країн можуть бути також спільні наукові зустрічі, 
проведення різних конференцій, симпозіумів та ін. Наприкінці 80-х рр. у 
Гарвардському університеті (США) і Києві проведено два спільні 
американо-українські симпозіуми, присвячені дослідженню українського 
літературного процесу. 1994 р. у Києві і 1999 р. у Венеції відбулися 
італійсько-українські симпозіуми, на яких обговорювалася проблема місця 
і ролі України в культурно-історичному процесі Європи XVII ст. В 
Ужгороді і Пряшеві у 1990 – 1999 рр. проведено сім міжнародних 
карпатознавчих конференцій. Цей перелік можна продовжити, але із 
сказаного зрозуміло, що українознавство вийшло за межі України, стало 
світовою наукою, зайняло належне йому місце у славістиці. Якщо у 
міжнародних наукових колах воно раніше було лише придатком до 
русистики або загалом “радянської науки”, то тепер воно – самостійна 
наукова дисципліна, перед якою стоять конкретні завдання всебічної 
розбудови науки про Україну. 

Сьогодні є певні підстави нарікати на відставання українознавства, на 
його невизнання як окремої науки, на несприятливі умови його дальшого 
розвитку та ін. Звичайно, це так, але все пізнається у порівнянні. 
Порівняймо нинішнє українознавство з українознавством радянським і 
побачимо, які колосальні зрушення тут відбулися. Можна ставити різні 
завдання, будувати плани, попереджати, закликати, навіть мріяти. Все це 
мало що дасть. Українознавство потребує свідомих робітників на чорному 
дворі науки. Україна здавна славилася своїми патріотами на печі, пустими 
генераторами ідей і яловими геніями. Нині вона потребує самовідданих 
працівників, яких, на жаль, у неї мало. 

Українознавство на нинішньому етапі так само чекає на добрих 
робітників. Умови для них створено, час працює на них, і всі вони 
переконані, що українська національна ідея таки спрацювала. Її лише 
треба наповнювати конкретним змістом. Майбутнє гуманітарних наук 
в Україні — за українознавством. 
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Токар Л. К. (Київ) 

 
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У науці, як і в житті, постають корінні питання, без відповіді на які не 

можна не те що досягти мети, а й з’ясувати напрямок руху, зрозуміти 
його сенс. До них відноситься і визначення об’єкта та предмета науки. 
Через об’єкт і предмет усвідомлюємо її сутність, соціальну доцільність. З 
них починається обгрунтування методологічних засад, місця і ролі в 
системі  наук, методу дослідження тощо. 

 
Появу нової науки в системі діючих, завжди зустрічали (визнавали чи 

заперечували) саме по її об’єкту і предмету.  Їх визначення стало 
рівнозначним визначенню, а відтак і визнанню самої науки. Тільки 
оригінальність і обгрунтованість «власного» предмета давали «право» на 
подальше її утвердження. Такий підхід у науці складався історично під 
впливом тенденції до все наростаючої її диференціації від середньовіччя 
майже до середини ХХ ст. 

 
Інтеграція знань – визначальна тенденція розвитку науки  

кінця ХХ – поч. ХХІ ст. 
Підкреслюючи прогресивну природу диференціації, її роль у все 

глибшому пізнанні світу і в формуванні наук, зауважимо: процес 
розвивався таким чином, що почав створювати все більше складнощів на 
шляху цілісного пізнання, перетворюючись, так би мовити, у річ у собі. У 
нових вузьких галузях науки, число яких продовжувало невпинно зростати, 
творилася своя особлива термінологія, свої методи дослідження, свої 
прийоми мислення. Справа доходила до того, що навіть фахівці однієї 
галузі, але суміжних її ділянок переставали розуміти один одного і за таких 
умов наступала якась глухота між галузевими науками. Кожна з них, 
образно кажучи , бачила тільки «власне дерево» і не помічала «лісу».  

Життя вимагало розв’язання цього протиріччя. Єдність світу, єдність 
процесу пізнання потребували і єдності наукових знань. Бо «наука, – як 
справедливо зауважив М.Планк, – єдине ціле... У дійсності існує 
неперервний ланцюг від фізики і хімії, через біологію і антропологію до 
суспільних наук, ланцюг, який у жодному місці  не може бути розірваний, 
хіба що тільки  по сваволі»1. І кінець ХХ ст. дав багато прикладів спочатку 
в природничих, а згодом і в гуманітарних науках потужного руху – 
органічного поєднання різних галузей знань. 

Причому тенденція до інтеграції тепер проявляється  уже не тільки в 
поєднанні знань окремих галузей науки, а й у формуванні цілих наукових 
комплексів. Ці процеси істотно активізують пізнання світу, освоєння 
людиною довкілля і, як наслідок, відбиваються на самій людині, її 
подальшій долі. В їх контексті  особливо гострою постає проблема єдності 

                                           
1 Планк М. Единство физической картины мира. – М., 1966. – С. 183. 
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знань у вивченні самої людини і суспільства в цілому. Простежується 
закономірність: чим вищим стає рівень свідомості людей,  їхня  активність 
у пізнанні й освоєнні світу, утвердження в ньому, – тим глибшими і 
повнішими мають бути знання, по-перше, про досліджуваний об’єкт (світ, 
явища, сторони і т.п.); по-друге, про саму людину в усіх проявах її буття та 
духовних вимірах як своєрідного мікровсесвіту. Оскільки людина – «це 
загадка в світі, і найбільша, можливо, загадка... Людина хоче пізнати саму 
себе й у цьому бачить розгадку буття...»1 Людина, будучи частиною 
Природи, подібно їй безмежна у своїх можливостях. 

Зміна сутності і ролі людини в навколишньому світі (середовищі) 
потребують адекватних зусиль у самопізнанні, самовдосконаленні. Тут не 
може бути розриву. Такий розрив – небезпечний не лише для неї самої, а й 
для подальшої еволюції довкілля. У даній закономірності знайшла свій 
логічний прояв і тенденція до інтеграції знань. Хоч її утвердження не 
ставить під сумнів необхідності і важливості подальших поглиблених 
досліджень об’єкта (диференціації  процесу пізнання). Вона тільки вказує 
на органічну єдність їх і кінцеву підпорядкованість поглибленої 
диференціації цілісному пізнанню об’єкта. 

Такий підхід до вирішення наукової проблеми стає особливо 
актуальним, коли його розглядати через призму українського життя, тих 
чинників, які тут так довго діяли і, на жаль, продовжують діяти ще й тепер. 

Отже, не тільки з позицій науки, а насамперед реального життя, 
проблема єдності цих, здавалося б взаємовиключаючих  тенденцій, стає все 
більш актуальною. 

Українознавство як методологія, 
засіб цілісного пізнання України й українства 

Тепер у своїй новій іпостасі – утвердження українства як сили 
самодостатньої, народу самобутнього, ми особливо гостро відчуваємо 
невідповідність наших знань про себе. 

Причини тому добре відомі. 
Так складалося століттями, що пізнання і самопізнання в нас 

обмежувалися переважно  рівнем фольклору: народних пісень, звичаїв,  
обрядів, побуту. Тому не тільки для простих людей, а й для національної 
еліти ще в ХІХ ст. залишалися без відповіді сакраментальні питання: «хто 
ми, чиїх батьків діти...», якого роду – племені, якого народу ми нащадки? 

І коли б відповіді на ці питання були потрібні тільки в минулому... Та, 
на жаль,  сьогодні сили доводиться витрачати не на їх пошуки, а на дискусії 
– треба чи ні нам займатися самопізнанням і самовдосконаленням. А коли 
треба, то як себе вивчати: по частинах чи як ціле. Здавалося б, а яке це має 
значення – як вивчати. Головне – вивчати. Проте виявляється, це 
принципово важливо. Від того, якою буде відповідь на поставлені питання,  
залежатиме не тільки характер відношень  між науками (будуть вони діяти 
як ціле чи як своєрідні контрагенти), а й сприйняття українознавства як 
цілісної науки, методології, універсального засобу пізнання і самопізнання, 
творення і самотворення України й українства як цілого. Визначати ж 

                                           
1 Бєрдяєв М. О рабстве и свободе человека. (Б.г. и м. изд.). – С. 15.  
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методологію цілого не можна за окремо взятою його частиною і навіть 
механічним  з’єднанням  кількох частин. Тому що це суперечило б логіці 
системних зв’язків світу, субординаційного підпорядкування частин 
цілому. На рівні здорового глузду така алогічність добре ілюструється 
відомим народним висловом про той випадок, коли «хвіст управляє 
лисицею».  

Пізнання по частинах нагадує виробництво комплектуючих деталей до 
механізму, який ще потрібно зібрати і включити в дію. Тоді і  тільки тоді  
можна буде говорити про якості механізму. Поки ж у пошуку відповіді на 
питання - як і що вивчати, не можна не бачити прояву двох тенденцій: 
розширення і поглиблення процесу формування українознавства як науки 
про системне і цілісне пізнання народу і його країни; та не сприйняття 
його, а то й активної протидії спробам, як це декому здається, включити 
цілий комплекс дисциплін «до складу штучно створюваного конгломерату 
під назвою «українознавство», вважаючи цей термін «спадщиною до 
державного існування України». Перша тенденція найбільш адекватно 
була осмислена і відтворена в науково-дослідній, освітній та 
просвітницькій роботі Інституту українознавства при Київському 
університеті імені Тараса Шевченка (тепер НДІУ Міністерства  освіти і 
науки України). 

Від початку 90-х років (часу заснування Інституту) його колектив, 
очолюваний проф. П.Кононенком твердо відстоює позицію – на сучасному 
етапі суспільного розвитку, творення незалежної Української держави 
проблема самопізнання не може бути обмеженою лише окремими 
сферами діяльності і галузями наук, а неодмінно відбуватись і на більш 
високому рівні: пізнання України й українства як цілого, явища 
самобутнього, сили самодостатньої.  

Ця позиція знайшла своє логічне відтворення у визначенні стратегії 
діяльності інституту, розробленні концепцій сучасного українознавства і як 
науки, і як навчальної дисципліни, в доробку його директора і 
співробітників.* 

На засадах теоретико-методологічних напрацювань колективу 
науковців, очолюваного проф. П.Кононенком були створені освітні 
програми і навчальні плани для всіх ланок освіти. Здійснено освітньо-
виховний експеримент по впровадженню доробку науки в навчальний 
процес на базі закладів освіти м.Києва, Київської, Кіровоградської, 
Луганської, Миколаївської, Чернівецької та Дніпропетровської областей. 

Багато в чому завдяки зусиллям науковців Інституту  Колегія 
Міністерства освіти України в 1995 р. включила українознавство до 
переліку гуманітарних наукових дисциплін, а в 1997 р. – до державного 
стандарту освіти, що стало основою підготовки і прийняття 5 серпня 1998 
р. Постанови Кабінету Міністрів про включення українознавства  з 2001 р. 
до змісту базового навчального плану в загальноосвітній школі. З того часу 

                                           
* Див. Кононенко П. Українознавство: Підручник – К., 1996; Його ж. Феномен 
української мови. – К., 1999; Його ж. “Освіта ХХІ століття; Філософія родинності” 
– К., 2001; “Українознавство в системі освіти міста Києва”. – К., 1998 та ін. 
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українознавство як окрема дисципліна читається в понад тисячі шкіл, 
гімназій, ліцеїв. Створені і діють кафедри українознавства в багатьох 
вищих навчальних закладах. 

Та цього  наче б то і не помічають прихильники іншого підходу, коли 
намагаються довести, що проблема українознавства – це  проблема терміна,  
а не суті, що вона викликана збігом обставин, а не об’єктивними 
чинниками: виникненням, розвитком і життєдіяльністю українського 
народу. Не було галузевих наук: історії, мовознавства, фольклористики, 
археології і т.п., тому, твердять вони, і з’являється їх замінник – 
«українознавство». І, що взагалі, українознавство – це не що інше, як 
«галузь етнографії, етнології». Судячи з усього, ми знову стаємо свідками 
спроби поставити воза перед кіньми, з порушенням логіки розвитку будь-
якої науки та взаємодії галузевих і синтезуючих наук, зокрема. 

У представників подібних концепцій особливе занепокоєння викликає 
той факт, що самопізнання почало виходити за межі «традиційного» 
народознавства – вивчення народу тільки  на рівні побуту, звичаїв, 
традицій і т.п. Дехто почав навіть бити на сполох про  необхідність 
«порятунку» частин від цілого, тобто галузевих наук від українознавства. 

Подібні думки знаходимо у викладі дисертації Я.Дашкевича «Стан і 
напрями джерелознавчих і історіографічних досліджень (ІІ пол. ХІХ –
ХХ ст.)1, авторів «Малої енциклопедії етнодержавознавства»2, у ряді  
публікацій,  зокрема, в газеті «Освіта України» – «Обережно: 
«Українознавство»3 та «Ще раз про «українознавство» у лапках і без 
лапок» у газеті «Столиця»4. У монографії «Українська національна 
свідомість...»5 її автор І.Кресіна в запалі заперечення українознавства 
навіть не помітила, як почала заперечувати власні заперечення. Бо вся її 
праця присвячена дослідженню такого універсального і цілісного явища як 
національна свідомість, яку не можна ділити між науками, оскільки вона є 
цілісним продуктом буття, а, отже,  всіх наук, що його досліджують. А 
тому «парадокс» І.Кресіної – національна свідомість, українська ідея як 
явища цілісні і самодостатні є, а науки, яка б досліджувала цілісний 
феномен цих явищ, як і українства в цілому, немає і  бути не може.  

Аналізуючи основні аргументи заперечення українознавства як науки, 
не можна обійти увагою ще одну антиукраїнознавчу працю: «Буржуазне 
«українознавство» – знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму»6. Її 
автор однозначно бачив українознавство як «псевдонауку», як знаряддя 

                                           
1 Дашкевич Я. Стан і напрями джерелознавчих досліджень (ІІ пол. ХІХ-ХХ ст.). – 
К., 1994. – С. 5. 
2 Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 144-145. 
3 Освіта України. – 1999. – 17 березня. 
4 Найбільш “довершеними” концептуально і антиукраїнознавчими по суті стали 
саме ці дві публікації, здійснені ректором і двома професорами Національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Столиця». – 1999. – 25 і 30 листопада. 
5 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 
1998. 
6 Варварцев М.М.  Буржуазне «українознавство» – знаряддя ідеологічних диверсій 
імперіалізму. – К., 1976. 
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буржуазної ідеології і пропаганди. І його думки багато в чому співзвучні з 
«новітнім» баченням суті українознавства. Дивного в цьому може нічого і 
не було б, як би не одне: праця видана ще в 1976 р. І тому всі «новітні» 
заперечення аж ніяк не можуть вважатися такими. Хіба що в одному: якщо 
раніше українознавство «винило» тим, що не вписувалось у тогочасну 
ідеологічну доктрину партії, то тепер його звинувачують у «намаганні» 
замінити колишню партійну доктрину. І що саме це прирікає  його «на 
поразку» «як дилетантську спробу...»1 Отже, і сьогодні українознавство не 
вписується в політичні моделювання. І це справедливо. Бо воно і не може 
бути наукою лише «лівої» чи «правої» частини, а тільки такою, що 
досліджує ціле – український народ і його країну. В іншому разі воно 
дійсно трансформується в партійну ідеологію, яка рано чи пізно зійде 
нанівець. 

Спільним у всіх цих випадках є спроба тлумачити українознавство як 
явище часткове, суму знань різних наукових дисциплін, як штучне 
утворення,  своєрідний замінник чогось сутнісно іншого. Поняття 
«українознавство», на думку опонентів, якщо й  існує, то тільки як синонім 
прояву ідей і змісту галузевих наук. 

Логіка суджень  однозначна – ми глибше і повніше пізнаємо Україну, 
українство, коли зосередимо зусилля тільки на професійному вивченні 
історії, мови, етнології, культури й інших сторін буття українського  
народу. А якесь ще й цілісне його пізнання буде вже ні до чого. Тому що 
механістичне об’єднання галузевих знань  не тільки нашкодить їх повноті, 
а й  цілісному пізнанню об’єкта (українського народу, його етнічної 
території, країни). Тобто питання знову ставиться «або-або».  

Але  ж тоді це дійсно був би механістичний підхід, який не може бути 
продуктивним ні для галузевих, ні для  синтезуючих наук. Оскільки, як і 
одновекторна диференціація, він не враховував би двоєдиності методу 
пізнання і формування свідомості людей. Інтеграція без доробку галузевих 
наук просто неможлива, диференціація ж без інтеграції втрачає свій 
кінцевий сенс. 

Тут доречно пригадати мудре застереження Г.Сковороди: «...А якщо 
хочеш знати, – писав філософ, – то знай, що так бачимо людей, начебто 
хтось  показував тобі  одну людську ногу чи п’яту, закривши тіло і голову; 
без тієї ж пізнати людину не можливо»2. 

У людині все взаємозалежне. І тільки в цілісності пізнається її 
сутність. Таку цілісність складно собі уявити не тільки без руки або ноги, 
але й зору, дотику і ін. Усі органи важливі, але не самі по собі. Бо не може 
за межами цілого існувати, скажімо, слух, зір, смак, дотик і т.д. Тільки в 
органічній єдності вони творять повноту людського єства. Так, і у 
суспільстві все органічно пов’язане: культура, духовність, психічний 
стан, віра, довіра, настрій тощо. Ми  на власному досвіді  
переконалися, що й  окрема людина, і спільнота із покаліченою мовою 

                                           
1 Варварцев М.М.  Буржуазне «українознавство» – знаряддя ідеологічних диверсій 
імперіалізму. – К., 1976. 
2 Сковорода Г. Наркіс // Вірші, пісні, байки, діалоги… – К., 1993. – С. 124. 
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мають покалічену душу, психіку, ментальність. Покалічена психіка, 
ущербна свідомість творять непевність, нерішучість, 
непередбачуваність дій тощо. 

Хоч будь-яке порівняння має свої вади, проте для наочності пошлемося 
ще на один знайомий з дитинства приклад: спробу розібрати, а потім 
зібрати іграшку, механізм, прилад. Пригадаймо,  як часто у нас залишалися 
«зайві» деталі, рідше їх «не вистачало». Усе є, а механізм не діє. 

Можна заперечити, що тож механізм, та ще й у руках дитини чи  юнака, 
що не має загальнотехнічної або інженерної підготовки. І це справедливо. 
Але ще складніше людині, особливо молодій, творити цілісний образ свого 
народу і країни. Вона теж не готова до цього. І немає впевненості  в тому, 
що молодь,  навіть при високорозвиненій галузевій науці (повному  наборі 
«деталей» знань) зможе  сама створити цей образ. І не просто створити, а 
увібрати в себе їх природні першооснови: світогляд  народу, його спосіб 
життя, найсуттєвіші риси, навички і вміння, досвід і уроки буття. 

Тим більше, що таке формування ще далеко не стало природним у 
самому українському житті. І тепер багато чого в ньому робиться за 
зразками, уподобаннями, образами й уявленнями інших народів. Можна 
вести  дискусії про те, що  важливіше – диференціація («розбирання») чи 
інтеграція («складання»). Істина ж буде  за межами таких дискусій, тому 
що вона – у єдності цих начал. То може все простіше і криється в тому, щоб 
і наступні покоління українців так і не зібрали воєдино  оті «деталі»? А то 
зберуть і раптом  усвідомлять сенс цілого. 

Очевидно, що сказане стосується не тільки окремих явищ, подій, а й 
цілого народу, його історії. Тільки  цілісне бачення історичного процесу в 
минулому, сучасному і майбутньому дасть змогу вирватися із полону часу, 
соціально-політичних, галузевих, регіональних і т.п. обмежень,  
суб’єктивного впливу сучасників, дасть змогу піднятися над усім цим, 
сприятиме адекватному самопізнанню, самовдосконаленню. Феномен 
українознавства проявляється саме у створенні в свідомості своєрідної 
матриці співвідношення деталей і цілого. 

Універсальність  законів природи, органічна єдність усіх її сфер і в 
таких явищах як Україна й українство, зокрема,  дає можливість на основі 
українознавства пізнавати їх найбільш цілісно шляхом інтеграції знань 
природничих і гуманітарних наук.  

І.Франко ще наприкінці ХІХ ст. зрозумів те, до чого ми ще й тепер ніяк 
не дійдемо, що «пізнати народ – значить пізнати людей, що мешкають на 
певній території,  а також пізнати їхнє нинішнє і минуле становище, їхні  
фізичні і розумові особливості, їхні інститути і економічне становище, 
їхні торгові відносини й інтелектуальні зв’язки з іншими народами». І далі 
особливо підкреслює, що в остаточних висновках  наше самопізнання 
повинно спиратись «на ті згадані науки (історію, політичну історію й 
історію розвитку державних інститутів, історію наук і історію 
промислів) і зі свого боку доповнює їх своїми результатами»1. 

                                           
1 Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві // Українознавство. Хрестоматія. 
– К., 1997. – С. 283. 
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Отже, хоча українознавство і має спільні «кордони» з галузевими 
науками, які досліджують різні сторони єдиного об’єкта, воно не зводиться 
тільки до знань і функцій будь-якої з них. Українознавство творить якісно 
нові знання про цілісний об’єкт, закони і механізми його функціонування 
та  розвитку. Але не тільки. Воно творить методологію його пізнання. 

У даному контексті цілком логічною і зрозумілою (а не суперечливою) 
бачиться взаємодія наук, які не протистоять (адже в кожної з них свої 
функції),  а доповнюють одна одну, інтегруючись у цілісному пізнанні 
єдиного об’єкта. 

Таке розуміння українознавства дає змогу відкинути будь-які спроби 
тлумачити його як метанауку,  «покликану» замінити собою науки галузеві 
і вже зараз нібито їх дублює в пізнанні і самопізнанні українського народу.   

Залишаючись на таких позиціях розкриття сутності українознавства, 
доходимо важливого висновку про те, що в якості системи наукових 
інтегративних знань воно неминуче буде утверджуватись і розвиватись (у 
всякому разі в історичних межах життя народу), набуваючи все більш 
повного загальнонаукового змісту і світоглядно-методологічного значення, 
а відтак і більш чітко здійснювати крім світоглядно-методологічної, 
ідеологічну, політичну, освітню і виховну функції, які у своїй єдності 
завжди будуть помітно вирізняти українознавство серед інших наук. 

Методологічні основи науки 
 Саме такий підхід дає змогу чіткіше визначити предмет кожної з  наук 

про український народ і його країну. 
Предметом українознавства, як це  зафіксовано в навчальній програмі 

«Українознавство», є феномен  українства, закономірності, досвід і 
уроки його етно-, націє-, державотворення, суспільного устрою, 
матеріального й духовного життя, формування і розвитку етнічної 
території (України)1. 

Тобто, серцевинним в українознавстві є вивчення закономірностей, 
досвіду й уроків життєдіяльності українського народу, розвитку його 
етнічної території і країни як єдиного цілого. 

Питання закономірностей є визначальним для будь-якої наукової 
дисципліни, оскільки головне призначення науки – вивчення  законів 
(певного рівня),  за якими виникає, розвивається, діє і зникає досліджуване 
явище. 

Закони людського буття пізнаються в процесі тривалої і копіткої роботи 
дослідників: збір, оцінка, зіставлення фактів, подій, явищ, аналіз умов і 
шляхів трансформації домінуючих у  суспільстві тенденцій. Тільки на 
підставі глибокого аналізу і синтезу можна усвідомити їх механізми. 

У цій відповідальній справі бачимо  два взаємозалежні  завдання науки, 
точніше, два  важливі етапи її розвитку: визначення законів і пізнання 
механізму їх дії. Визначення законів тільки перша і початкова складова 
справи. Процес дослідження механізму дії триває протягом усієї історії 
науки. 

                                           
1 Українознавство. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих 
закладів освіти. – К., 1997. – С. 5. 
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І в цьому розумінні українознавство є відносно молодою наукою, що 
перебуває в процесі становлення. Ті, хто заперечує необхідність розвитку 
українознавства як науки, серед контраргументів приводять і такий: «А 
чому ж тоді наші попередники не розглядали проблеми українознавства 
саме в такій площині, як це робить Інститут українознавства?» 

 Справа в тому, що вони і не могли цього зробити з двох причин. По-
перше, тому, що в умовах того часу слід було ще відстояти саме право 
народу стати повноцінним об’єктом дослідження; по-друге, тому, що 
українознавство тільки починало формуватися як наука (не плутати час 
появи відомостей і знань про Україну й українство з початком формування 
українознавства як науки). Раніше нам було не до законів і 
закономірностей. Про які закони могла йти мова, якщо  самого народу «не 
існувало», або, точніше,  його ніхто не хотів помічати за часів, коли 
українці були в складі Російської імперії. Ось чому тільки з кінця ХХ ст. 
для українознавства, як і для інших наук, вирішальним у його розвитку стає 
вивчення двох груп законів: законів розвитку досліджуваного об’єкта, 
тобто України  й українського народу як цілого, і по-друге, законів або 
закономірностей розвитку самої науки. 

До першої групи вже сьогодні  впевнено можна віднести: 
– універсальний закон природи – системності, цілісності  розвитку і 

взаємодії всіх складників навколишнього світу і, відповідно, будь-якого 
досліджуваного об’єкта як його підсистеми; 

– єдність природного і суспільного середовищ у формуванні і 
розвитку народотворчої (національної) ідеї,  у розумінні  історичної місії і 
долі народу; 

– єдність внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні 
ментальнісних рис і особливостей народу; 

– творення та засвоєння досвіду і уроків буття як засобу формування 
й форми прояву  свідомості як життєдайної потуги народу; 

– тяглість соціально-культурних процесів у житті народу і 
спадкоємності його поколінь; 

– єдність  формування особистості й етнонаціональних, суспільних 
та державотворчих процесів. 

До другої групи слід віднести: 
– єдність пізнання світу (середовища) і самопізнання, 

самовдосконалення, самотворення народу; 
– єдність природного і суспільного середовища в пізнанні сутності  

національної ідеї; 
– єдність формування і періодизації українознавства й основних 

етапів розвитку українського народу; 
– єдність аналізу і синтезу, диференціації й інтеграції в процесі 

пізнання і самопізнання народу; 
– міждисциплінарний, межовий характер і взаємодія українознавства 

з науками, які досліджують український народ, його життєдіяльність і 
етнічну територію; 

– субординаційна і методологічна взаємозалежність українознавства 
і галузевих наук; 
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– інтегративний, комплексний характер українознавчих знань, які 
відтворюють цілісний об’єкт; 

– єдність розвитку українознавства і процесів націєтворення, 
побудови держави, суспільної інфраструктури; 

– єдність дослідження етнонаціональних, соціокультурних, 
державотворчих процесів в Україні і загальноцивілізаційних процесів. 

Такими вже на нинішньому етапі бачаться закони і закономірності, 
дослідження яких і повинно складати головний зміст науки. 

Напевне, процес їх уточнення й доповнення може і повинен тривати.  
Але тепер слід вести глибокі дослідження і вивчення механізму дії законів 
нашого буття, якщо мати на увазі подальшу, більш упевнену і переконливу 
ходу по шляху самоутвердження. 

Досвід і уроки буття народу в системі українознавства 
Другим складником предмета українознавство визначено досвід і уроки 

буття українського народу.  
У контексті цієї складової можуть виникнути питання: чому досвід і 

уроки і чому саме українознавство бере на себе їх пізнання? Чому, скажімо, 
не можуть це зробити філософія, історія або інша наука? У пошуку 
відповідей на ці питання ми неминуче прийдемо до висновків: по–перше, 
що у людини, суспільства немає іншого шляху і засобу пізнання світу, його 
явищ, формування і розвитку власної свідомості, як через досвід і його 
уроки; по–друге, як уже підкреслювалося, завдання кожної наукової 
дисципліни моделюються, виходячи з предмета, логіки і мети наукового 
пізнання. Тільки українознавство, що розвивається на основі принципу 
інтеграції знань галузевих наук (природничих і гуманітарних), може 
поставити перед собою і вирішити завдання цілісного пізнання феномена 
України й українства в такому визначальному аспекті їхнього розвитку, як 
досвід і уроки. Вся філософія українознавства бачиться не інакше, як його 
рефлексія на цілісне вивчення досвіду й уроків життєдіяльності народу. Це 
зовсім не означає, що українознавство монопольно володіє цим правом. 
Кожна наука має справу з досвідом і уроками буття. Але тільки 
українознавство може і повинно вивчати їх у цілісності.  

Сказане можна проілюструвати  на конкретному прикладі з нашого 
життя. 

Осмислюючи етапний характер кінця ХХ ст., газета «День» звернулася з 
анкетою до читачів. 

Серед трьох запитань, було і таке: «Які уроки ХХ ст. ви вважаєте 
найважливішими для подальшого розвитку цивілізації?» 

У числі тих, хто відповів, були: соціолог, психолог, економіст, філософ,  
біолог, медик, теолог і ін. І жоден з них не залишив поза увагою уроки 
своєї галузі. Але у відповідях було і те, що вивело їх за межі галузевих 
інтересів, що об’єднало досвід і уроки розвитку кожної галузі з цілісним 
розвитком народу.  

Це уроки боротьби: 
– за вільний розвиток людської думки, як головної життєдайної 

сили; 
– за збереження нації як основного чинника єдності і спадкоємності 

поколінь,  історичної пам’яті народу, а відтак і перспектив майбутнього; 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 126

– формування і розвитку національної ідеї, її осмислення народом; 
– розпад останніх  імперій ХХ ст. і творення держав-націй як 

найбільш стійких людських спільнот;  
– ментальнісні деформації у народів та ін.1 
Саме при такому підході досвід і уроки найбільш зримо постають  як 

інтегруючі й акумулюючі чинники буття, як конкретний його результат. 
Особливо слід підкреслити, що соціальний досвід не є «продуктом» 

тільки людської діяльності. Він твориться і розвивається на більш ширшій 
основі природотворення і розвитку, і відтворює логіку їх законів. А тому 
головним і універсальним творцем досвіду є сама Природа. Вона – головне 
і наймогутніше джерело людської мудрості. 

Тому в людини немає і не може бути важливіших обов’язків і потреб як 
вдивлятись, вдумуватись, вивчати й осягати закони Природи, засвоювати 
уроки життя. 

За своїм функціональним призначенням досвід постає як багатогранний 
відбиток буття: і як певний результат (здобуток) природотворчого 
процесу та практичної діяльності людей, і як рівень розвитку їхньої 
свідомості, і як універсальний засіб і  головний стрижень розвитку 
всього існуючого, і як чинник єдності і тяглості історичного процесу, 
його пізнання і самопізнання людей зокрема. Люди здатні відійти від  
сприйняття природи, історичного і власного розвитку, як стихійного і 
непередбачуваного тільки тоді, коли вони спроможні критично 
переосмислити досвід історії і власний досвід. 

Визнання явища і категорії «досвід» базується  на визнанні 
цілісності історичного процесу, можливості дослідження і пізнання 
закономірної природи його змісту.  

Вивчення досвіду важливе не своєю конкретикою, яка вже ніколи не 
може повторитись, а з’ясуванням причин – чому саме так проявилась ця 
конкретика і  чи є в ній  якісь закономірності для прояву будь-якої іншої 
конкретики. І в цьому випадку історичний досвід постає як 
матеріалізована форма прояву закономірностей історичного процесу. 
Вивчення досвіду набуває виняткового значення з прагматичної точки 
зору, оскільки дає ключ до розуміння уроків історичного процесу, що 
постають своєрідною квінтесенцією історичного досвіду. У них, 
зрештою, сенс вивчення історичного процесу і фундамент його 
прогнозування.  

 Сила дії уроків неначе розриває конкретно-історичні рамки досвіду. 
Вириваючись із їх полону, вона поєднує в єдине ціле минуле, сучасне і 
майбутнє, показуючи, як в тій чи іншій конкретній ситуації діють 
об`єктивні закони розвитку. 

Під впливом уроків життя логіка історичного процесу проникає у 
свідомість кожної окремої людини, народу, усього людства. І в цьому 
відношенні ніщо і ніколи не зможе зрівнятись з силою переконання, 
побудованого на життєвому досвіді кожної людини, історичному досвіді 
народу, їх значення у розумінні і реалізації свого покликання. 

                                           
1 День. – 1999. – 11, 28 вересня; 5, 9 жовтня; 4, 11 листопада та ін. 
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Саме таке розуміння дає підставу для визначення досвіду і його уроків 
як універсального засобу дослідження буття народу, метою якого є 
пізнання механізмів формування і розвитку свідомості людей, 
особливостей її прояву в навколишньому світі. 

У розумінні процесу розвитку  досвід постає явищем універсальним, 
багатовекторним і має різні рівні прояву. Він розкриває закони розвитку як 
цілого, так і окремих його складників. А оскільки українознавство в 
цілісному вивченні об'єкта інтегрує знання  відповідних галузей науки, 
остільки досвід як серцевинний його компонент, об’єднує енергетичні 
лінії дії усіх поколінь людей в усіх галузях і сферах їхньої 
життєдіяльності не лише в просторі, а й в часі. Досвід – це і своєрідний 
код, і мова, якою спілкуються між собою «і мертві, і живі, і 
ненарожденні...» з приводу минулого, сучасного і майбутнього народу, 
здійснення ним своєї історичної місії. 

Ідейна, духовна спадщина народу 
Наукою доведено, що в основі процесу пізнання і самопізнання лежить 

взаємодія людини з навколишнім світом. І хоча духовний компонент 
виступає тут  як вторинний продукт такої взаємодії, згодом він набуває 
відносно самостійного значення і стає визначальним не тільки в осмисленні 
отриманих результатів, а й у прогнозуванні майбутнього. 

Факти і події в житті і в структурі досвіду самі по собі мало що значать, 
якщо не зцементовані в єдине ціле логікою і силою людської думки. Тому 
історія народу це не тільки ланцюг фактів і подій, а і нерозривно 
пов'язаних між собою ідей. Факти і події, діяльність окремих людей 
вкарбовуються в пам'яті народу, якщо вони пронизані життєдайною ідеєю. 
Візьмемо хоча б події або вчинки, пов'язані з такими  відомими в 
українській історії іменами як Ярослав Мудрий та Д.Галицький, 
Д.Вишневецький, К.Острозький, С.Наливайко, Б.Хмельницький, 
Д.Дорошенко, І.Мазепа, І.Гонта, О.Довбуш, У.Кармелюк, Т.Шевченко, 
І.Франко, М.Грушевський та ін. 

Різні події, різні люди, різні часи, різні вчинки і дії, але загальною для 
них стала ідея звільнення українського народу від поневолювачів, ідея 
боротьби за свободу, національну культуру, соціальну справедливість, 
національну цілісність і самодостатність, створення власної держави. 

Або епоха козацтва, яка дала українському народові багато такого, що 
заповнило пустоти в народних душах, які утворилися після занепаду 
Київсько-Руської держави. Конкретні дії, і героїзм уже не окремих осіб, а 
цілих поколінь залишили у свідомості людей незгладимий слід, 
підготували грунт, на якому більш системно і доцільно  почав розвиватися  
суспільний розум, що став основою скоординованої у віках боротьби 
українців за досягнення заповітної мети. Нація, як і будь-яка інша 
спільнота, стає єдиною і стабільною лише будучи об’єднаною ідейно, 
коли живе єдиним духовним життям. 

У плині століть багато чого зробили наші попередники в сфері 
матеріальної культури: назвемо хоча б храм Святої Софії, Десятинну 
церкву, Михайлівський Золотоверхий Собор, всесвітньовідомі літературні 
та історико-філософські твори, книгодруки, систему шкільництва, 
медицини і т.ін. 
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Але все це лише фрагменти великої культури минулого, яку багато в 
чому зберегти не вдалося. Такі втрати – своєрідна данина часу й 
обставинам. Вони були  і неминуче будуть. Та слідом за М.Грушевським 
упевнено скажемо, що соціально-культурна спадщина народу в його 
історичному розвитку ніколи не переривалася1. Оскільки в ній є те, що 
непідвладне часу й обставинам, у всякому разі в межах історії народу, – 
явище ідейної, духовної спадщини поколінь. Воно вкарбовується в 
генетичній пам'яті, образах, вірі, характері, ментальності, традиціях, 
головних лініях способу життя. 

І від того, як їх сприймають нащадки, як досліджують і вивчають,  
залежить адекватність поводження і дії народу на кожному етапі в 
конкретній сфері і ситуації. Чіткість основних ідейних ліній розвитку 
етнонації (народу) визначає і відповідність їхньої поведінки,  конкретної 
дії. Але щоб стати енергетичним компонентом буття народу, ідеї повинні  
пройти своє підтвердження не в одному поколінні людей. Кожна ідея 
суспільного життя породжується досвідом. Передається ж, утверджується і 
діє вона тільки у вигляді традиції. Традиція стає своєрідним двигуном 
практики, а та, у  свою чергу, розвиває існуючі і творить нові традиції. 
Такими бачаться визначальні  лінії життя народу. 

Ідеї, традиції – це джерела, що постійно живлять розум, формують його 
переконання, створюють віру і впевненість – своєрідні ферменти дієвості і 
прогресу людського розуму. Віра і впевненість ведуть кожну людину, 
народ у майбутнє.  

Корені   віри людей у свою доцільність, природну виправданість, 
історичну місію, базуючись на досвіді, проростають через усе їхнє буття. 

У випадку  відсутності або втрати таких ідей спогади людей не виходять 
за межі вчорашнього дня, і тому неспроможні зібрати воєдино  навіть ті 
ознаки, за якими тільки й можна пізнати самих себе. Ми не можемо не 
бачити, що багато ідей нашого життя не проходили іспит саме 
етнонаціональним досвідом, оскільки приходили до нас «невідомо» 
звідкіля і утверджувались, на жаль,  не інакше, як безслідно витісняючи 
попередні.  

Сьогодні у «нашому» нерідко більше чужого, ніж свого. І в його 
контексті зрозумілішою стає та вакханалія  ціннісних орієнтацій,  уявлень 
про добро і зло, про героїв і антигероїв, головні вектори суспільного 
розвитку і т. п. Така ідейна легковажність породила в людях спочатку 
розгубленість, а потім байдужість і, як наслідок, якусь ущербність 
суспільної свідомості. 

Ідеї, незапліднені власним досвідом, енергетично слабкі, малодієві і 
недовговічні, а рух, що викликається ними,  нагадує топтання на місці. 
Відбувається так тому, що й дотепер ми в своєму розвитку ніяк не вийдемо 
з якогось напівдитячого стану: коли діти або юнаки чекають, що скажуть 
дорослі про те, як їм думати і діяти. 

Свої досягнення і навіть плани на майбутнє «чомусь» неодмінно 
по’язуємо з зовнішніми чинниками (фондами, дорадниками, менеджерами). 

                                           
1 Грушевський М. Історія України-Руси.  В 11 т., 12 кн. – К., 1991. – Т. 1. – С. 17. 
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Продовжуємо (тепер уже без  чийогось примусу) копіювати своїх близьких 
і далеких сусідів у політиці, духовному житті, побуті та ще й за гіршими 
зразками. Це можуть яскраво підтвердити і  наші вибори як парламентські, 
так і президентські. І не тим, хто і як обирає, а тим, як нас готуть до вибору. 
Сором та й годі. Невже це ми, українці?  

Навіть націоналізм у нас якийсь деформований, неприродний. Він 
скоріше від когось або від чогось, ніж в ім'я чогось. В ньому, здається, і 
розвинута лише одна функція – захисна. Отже, і бачиться він явищем 
скоріше зовнішнього, ніж внутрішнього порядку. 

Такими ж неприродними є деякі риси нашого характеру, сформовані  в 
часи експансій і колонізацій під впливом різноманітних «поліпшень», 
обмежень і заборон. 

Пригадаємо, як під виглядом «кращої» організації освіти, впровадження 
«більш прогресивнішої» релігії, культури нашим пращурам нав`язувалися 
принципи життя інших народів, інших держав.  

Нас довго готували і багато чого нашим «вчителям» вдалося. Однією із 
самих  відмітних рис історичного образу українця  стала відсутність 
вільного почину у власному соціальному розвитку в усьому – будь-то 
державний лад, структура  влади чи її застосування, організація 
суспільного життя, і, навіть, виборчі технології. Й нині багато ідей і фактів 
нашої новітньої історії знову приходять до нас ззовні. І це було б уже не 
так і погано, якби не викликало в нас все  теж споглядання, чекання, 
пригнічення творчого почину, оригінальної дії. На жаль, і в нових умовах  
нам поки  мало що вдалося змінити. Навіть і тепер наші поводирі в 
українців виділяють «найцінніші» їхні риси – споглядання, невибагливість і 
терпимість. 

Добре, коли б це було ознакою мудрості, а не рабської покори, до якої 
століттями  привчали український народ. Ми так і залишилися людьми, 
яким  не  вдалося позбавитися вірусу власної неповноцінності. А на такому 
грунті тільки і може проростати чекання, споглядання, пасивність і 
безініціативність. 

Весь драматизм теперішньої ситуації в тому, що здійсненність, як і 
нездійсненність споконвічної мрії залежить тільки від нас самих. У нас 
самих зосереджені і головні переваги, і головні перепони на шляху до неї. 
Ось чому сьогодні так важливо говорити не стільки про свої гіпотетичні 
переваги (де і на якому рівні могли б ми бути, якби ...),  а про  свої вади, які 
заважають процесам самовдосконалення і творення нації, засвоєнню гірких 
уроків нівелювання досвіду і творчих зусиль  народу. Пора усвідомити, що 
любити Україну треба не лише з високо піднятою головою, а й з 
відкритими очима. 

Аналізуючи природу  ідей,  за якими ми живемо, не можна не побачити 
два основні джерела  їх формування. Перше – це ті ідеї, що виростають із 
природного середовища, внутрішнього життя, повсякденного побуту, 
буденного спілкування, що опановують людиною ще з колиски, і 
засвоюються з молоком матері. Це – ідеї любові і доброти,  справедливості 
і чесності, обов'язку і порядку, співчуття і ін. Вони приходять у 
специфічних формах нашого внутрішнього життя і розвиваються разом з 
ним, стають фундаментом наших поглядів на соціальний устрій, діяльність 
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громадських організацій, державних установ, кадрів, оцінки їхньої роботи 
тощо. Це те, що втілюється в таких поняттях, як: українська національна 
ідея, українська ментальність, українська культура та ідентифікація себе  зі 
своїм етногенотипом. 

Друге – це  ідеї, які формуються внаслідок взаємодії індивіда і народу з 
зовнішнім світом (іншими народами і країнами, їхніми інтересами, іншими 
культурами і цивілізаціями). Вони втілюються все в тій же  ментальності, 
державному устрої, політиці, загальнолюдських цінностях, цивілізаційному  
розвитку тощо. 

Такий підхід дає змогу у великому масиві ідей виділити стрижневі 
енергетичні лінії їх суспільної дії: по-перше, у досвіді й уроках  пізнання, а 
отже, у формуванні і розвитку головної конструкції вольової потуги народу 
– в органічній (природній) сутності національної ідеї; 

по-друге, в основних структурних компонентах і засобах її здійснення 
(націєгенезі, суспільному і державницькому житті); 

по-третє, у головній магістралі змісту і тяглості етнонаціональної ідеї – 
культурогенезі нації; 

по-четверте, у самопізнанні (самоідентифікації) етнонації як природної 
сутності з заданими параметрами, якостями  і місією. 

І, нарешті, у розумінні ролі і співвідношення етнонаціональних 
складників у характері, напрямах і змісті розвитку людської цивілізації. 

Вивчення особливостей, спрямованості цих двох визначальних  потоків 
неминуче  підтвердить і те, що українознавство є не тільки загальною, а і 
специфічною наукою про конкретний народ, його долю, історичну місію,  
засоби, досвід і уроки її здійснення, і, відповідно, про інтереси народу в 
цих процесах. 

І хоч реалізація ідей цих потоків відбувається непросто і навіть 
суперечливо, головна проблема не в їх протистоянні, тим більше 
протиставленні, а в засобах їх поєднання, у розвитку. Саме так, не 
механічного сполучення, не нівелювання одних на користь інших, а 
органічного поєднання у взаємодії. 

Те, як наш народ усвідомлював і усвідомлює ідеї цих потоків, як він 
відтворював і відтворює їх у головних сферах свого буття (енергетичних 
лініях розвитку), що про це «говорять» досвід і уроки попередніх поколінь, 
і складає зміст та  завдання українознавства. Але то  вже окрема тема. 

У даному випадку хотілося б лише ще раз висловити глибоке 
переконання в тому, що всі ці процеси неодмінно будуть розвиватися 
(поки буде існувати український народ) незалежно від того – усвідомлюють 
чи не усвідомлюють їх управлінці, організатори і творці науки й освіти. 
Але для українського народу і його країни буде оптимальнішим стан, 
коли процеси самопізнання і самотворення відбуватимуться за логікою 
законів Природи і людського буття, в єдності і взаємодії таких 
визначальних його складників, як культура, наука, освіта та виховання. 

 
 
 
 
 



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 131

 
Токар Л. К. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ 

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

У статті досліджується місце українознавства в системі наукових і 
навчальних дисциплін. Автор вважає, що серед важливих проблем, які 
потрібно вирішити українознавству, чи не найактуальнішими постають 
питання сенсу, характеру, принципів його взаємодії з галузевими науками 
та навчальними дисциплінами. 

 
З причин не лише наукових, а й суто практичних, тепер в 

українознавстві чи не найгострішою серед інших постає проблема сенсу, 
характеру, принципів його взаємодії з галузевими науками та навчальними 
дисциплінами. 

Гострота її вирішення обумовлюється:  по-перше, тим, що становлення 
будь-якої нової науки й навчальної дисципліни завжди пов’язане з певними 
складнощами та суперечностями при визначенні предмета, мети, функцій і 
завдань, місця в системі наук і навчальних дисциплін, ролі в суспільстві, 
форм і меж поширення доробку, зокрема, через освіту та виховання; по-
друге, тим, що до останнього часу в пізнанні й самопізнанні ми 
обмежувались взаємодією та взаємовпливами, головним чином, між 
галузевими науками й навчальними дисциплінами на рівні їх дотичності, а 
не внутрішньої єдності, синтезу знань. Вся складність процесу стає 
зрозумілою, коли виходити з того, що й до кінця 80-х років тут 
домінуючою була тенденція автономного відомчого розвитку науки. 

Навіть термін такий з’явився – "відомча наука".  
За таких обставин творення нової якості знань в пізнанні й самопізнанні 

народу могло відбутись лише за умови застосування нових підходів, нової 
методології. Виробити ж й розвивати їх не можна інакше, як на основі 
цілісної синтетичної науки. 

Такою наукою у сфері самопізнання народу тепер утверджується 
українознавство.  

Та коли раніше між науками й навчальними дисциплінами одного 
(галузевого) рівня такі суперечності помітно пом’якшувались певним 
розмежуванням змісту і сфер дії, специфіку яких, можна було розгледіти 
візуально (сфера мови, літератури, мистецтва, фольклору, археології тощо), 
– то набагато складніше й гостріше цей процес відбувається, коли йдеться 
про взаємодію галузевих і синтетичних наук, галузевих і синтетичних 
навчальних дисциплін, у яких до певної міри співпадають не лише об’єкт, 
предмет дослідження, сфера дії, а й їх зміст. 

Саме такий прецедент тепер маємо з українознавством, формування 
якого (як декому здається) відбувається в уже «освоєному просторі»; 

 по-третє, тим, що й дотепер недостатньо розроблена теорія 
формування синтетичних наук та їх взаємодії із галузевими, зокрема. 
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Тобто у випадку, коли мета, завдання, сфера дії нової (синтетичної) 
науки й навчальної дисципліни виростає із уже діючих конструкцій 
(модулів) галузевих наук. 

У цьому випадку сприйняти оригінальність, самодостатність, 
доцільність нового напрямку в науці чисто візуально, без усвідомлення 
внутрішньої глибинної потреби не просто. 

Частіше трапляється навпаки: внутрішній глибинний зв’язок наук, 
природний характер їх взаємодії, у тому числі й в освіті, залишаються 
непоміченими, а зовнішні ознаки схожості розглядаються як основний 
аргумент  до взаємовиключення, «як протидія дублюванню». 

За таких обставин науки бачаться не як складові єдиного процесу 
пізнання, а як своєрідні контрагенти в цьому процесі. 

І тому пропонується, як у випадку з українознавством, однозначне 
вирішення проблеми — або українознавство, або галузеві науки 
(мовознавство, література, історія, природознавство і т. п.), бо вони буцім 
то і є  «вичерпним українознавством». Дехто почав навіть бити на сполох 
про необхідність спасати галузеві науки й навчальні дисципліни від 
українознавства та проповідувати  ідею творення гільдії професорів 
філології, історії, природничих наук тощо, тобто відокремлених сфер і 
чинників науки. 

І, нарешті, суперечливий характер цього процесу можна пояснити ще й 
тим, що кожній галузевій науці, крім зовнішніх відмінних рис, 
властивостей, притаманна й певна об’єднуюча  (інтегруюча) функція, а 
тому й зміст  (пізнання законів розвитку) на його всезростаючому рівні 
синтезу знань, без якого про науку як таку говорити не доводиться. А 
відмінність між галузевими й синтетичними науками полягає в рівні 
синтезу знань, який, як і диференціація, є заданою функцією науки. 

 Рівень інтеграції та синтезу знань визначається не лише об’єктивними 
факторами (системним характером об’єкта), а й суб’єктивними чинниками 
(станом розвитку суспільства, його свідомості, культури, метою, яку 
ставить перед собою спільнота та іншими складниками). 

 Чим вищий рівень розвитку суспільства, його свідомості, визначеності 
в інтересах, зацікавленнях, потребах та засобах їх реалізації, тим глибшими 
й все наростаючими постають процеси як диференціації та інтеграції знань, 
так їх синтезу.  

А за умов постійного збільшення наукової інформації про світ, у якому 
живемо, й про саму людину все більшого значення набуває синтез знань, 
діалектичне поєднання процесу їх поглиблення й узагальнення. 

Саме це сприяло активному розвитку таких наукових напрямків, як: 
історіографія та історіософія науки, створення різного роду 
енциклопедичних видань, бібліографічних, термінологічних довідників, 
реферативних збірників тощо. 
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Привертається увага, в тому числі й на рівні Верховної Ради, до 
зміцнення міжпредметних зв’язків в освіті1. 

Отже, стан науки, характер її розвитку є похідними сутності об’єкта, 
рівня його пізнання й рівня самосвідомості суб’єкта  в їх єдності, як цілого.  

Якщо погодитись з філософським визначенням людської свідомості, а 
саме: що вона уособлює здатність людей до ідеального відтворення 
дійсності в мисленні як на індивідуальному, так і на суспільному 
рівнях. А також з тим, що формами суспільної свідомості є наука, 
філософія, мистецтво, мораль, право, релігія і тощо, тоді стане 
зрозумілим, що свідомість є визначальним чинником розвитку науки на 
кожному її етапі. 

Але такою мірою можемо стверджувати, що й сама свідомість залежить 
від характеру розвитку науки і перш за все – на її синтетичному рівні. 
Свідомість прирощується на засадах синтезу знань. Вона не може 
розвиватись вузько. Її рух відбувається від центру, охоплюючи кола 
все нового й нового знання людини про світ і розуміння власного буття 
в цьому світі. Іншого шляху розвитку наука не знає.  

Людину, як і природу, не можна досконало вивчити й пізнати лише за 
окремими складовими її фізичної та духовної сутності.  Усі сфери буття 
людини і галузі її діяльності підтверджують умовність (штучність) їх 
відокремлення. Відповідно, не можна оптимально вивчити цілісний 
об’єкт (природу, народ і суспільство, людину) без усвідомлення їх 
загальної всеоб’єднуючої сутності. Проблема буття людини (народу) 
настільки масштабна й багатогранна не тільки в просторі, а й у часі, що не 
може бути справою якоїсь окремої (чи навіть кількох) галузевих наук, а 
неодмінно всієї науки як цілого і, в першу чергу, на рівні синтезу знань. 

Здавалось би, що проти такого підходу науково заперечити щось 
неможливо 

Та, як це не дивно, і в наш час характер, структура процесу пізнання 
(самопізнання), його зміст сприймається неоднозначно й далеко не завжди 
як єдине ціле. 

Якщо диференціація завжди сприймається як процес, пов’язаний з 
подальшим поглибленням знань, з’ясуванням їх практичної доцільності, то  
інтеграція нерідко — як повторення уже дослідженого галузевими науками. 
При цьому не помічається той факт, що пізнана ще невідома деталь, якість, 
властивість, риса, не говорячи вже про нову галузь знань, завжди додає 
суттєво нові моменти не лише в пізнанні окремого, а й цілого. 

Коли погодитись з тим, що процес розвитку знання (його  невпинна 
диференціація й інтеграція) визначаються, з одного боку, системним 
характером об’єкта пізнання, а з іншого — рівнем наших уявлень про нього 
і зацікавленостями та інтересами людей, то не можна не усвідомити всю 
гостроту й суперечливий характер прояву цієї закономірності. Бо чим 
вищим стає рівень знань (як відзеркалення суспільних процесів, стану 

                                           
1 Рекомендації парламентських слухань "Про виконання законодавства щодо 
розвитку загальної середньої освіти в Україні" // Освіта України. – 2002. – 5 
листопада. 
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свідомості і самосвідомості людей), тим більший масив людських інтересів 
він зачіпає. І ми стаємо свідками, коли інтеграція знань, поєднання 
інтересів людей переходять із сфери наукової в сфери психології, моралі, 
політики, управління і, як наслідок, не завжди узгоджуються та 
поєднуються між собою: виникають непорозуміння, суперечності й навіть 
конфлікти. 

Зацікавлений читач напевне ще пам’ятає як наприкінці 90-х років 
ХХ ст. була зроблена перша, «концептуально» виражена в пресі спроба 
організувати дискусію не стільки з проблем розвитку українознавства, його 
місця та ролі в системі наук про людину й український народ (що було б 
цілком логічним), скільки з метою створення негативного стереотипу 
інтегративного українознавства серед науковців і громадськості. Уже 
заголовки публікацій тих часів вказують саме на  такий їх характер, 
антиукраїнознавчу спрямованість. Пригадаймо лише такі: «Обережно: 
«українознавство»», «Ще раз про українознавство в лапках і без лапок»1. 

І суть не в тому, чим керувалися автори тих публікацій (то особисте). 
Але осмислюючи їх як прецедент з вершин сьогодення, приходиш до 
висновку, що будувались вони не стільки на науковому, скільки на 
психологічному і політичному підгрунті. Саме застереження висловлені у 
цих публікаціях мали створити певну ауру, відразу, налаштувати читачів в 
антиукраїнознавчому дусі. 

Тут розсудливий читач може зауважити: ну було таке, але з ким не 
буває. Тим більше, що й тріада вже не єдина в своїй думці з приводу 
порушених питань. То чи варто старе ворушити?  На це можна було б 
відповісти: по-перше, не таке воно вже й «старе», а, по-друге, справа не в 
особистостях, а в тенденції. А то уже явище, яке діє в часі та просторі. Бо 
не можна не помічати тих непоодиноких намагань знову й знову увійти в 
ту ж колію, яку проклали автори тих друків. 

Розглянемо деякі з них. Але спочатку про першопричини. Уже на 
початку 90-х років стало зрозумілим, що гуманітарна наука, побудована на 
засадах старої методології, в усіх її структурних проявах, була 
неспроможна дати відповідь на конкретні й злободенні питання розвитку 
українського народу в його якісно новій іпостасі. І це було логічно: 
питання куди й як іти народу, тепер як господарю власної долі, залишались 
за межами старої науки. Підтвердженням тому стали й ті ідейно-політичні 
та духовні блукання від простих громадян до політиків і державців першої 
руки, якими були позначені 90-ті роки. 

Ми не могли чітко собі сказати, чого хочемо, який суспільно-
політичний устрій, яку державу і на яких засадах маємо будувати. Це був 
своєрідний апофеоз не лише ідеології старого режиму, а й «нової» на той 
час політики «деідеологізації», за якою, принаймні на словах, відкидалась 
будь-яка ідеологія як чинник суспільного розвитку. 

Не дивно, що й науковці, навіть ті з них, хто хотів би щось відповісти по 
суті були не готові до цього. 

                                           
1 Освіта України. – 1999. – 17 березня; Столиця. – 1999. – 25-30 листопада.  
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Та це, тим не менше, тільки посилило переконання, що ні ідеологія 
союзної держави, ні політика «деідеологізації» не могли бути тим 
підгрунтям, на якому можна було б віднайти адекватні відповіді. 

Ситуація вимагала посилення пошуків, розроблення нових 
концептуальних підходів у розвитку науки самопізнання українського 
народу. 

І не випадково саме на період 90-х припадає виникнення наукових  
колективів та інституцій, які ставили перед собою завдання: по-перше, 
розробити якісно нову методологію наукового пошуку в самопізнанні й 
самотворенні народу; по-друге, спрямувати цей пошук у русло творення 
цілісної синтетичної науки про український народ і його країну; і, по-третє, 
запропонувати конкретний інструментарій ефективного й невідкладного 
впровадження результатів наукових досліджень в усі галузі суспільного й 
державного життя.  

Показовим в цьому може стати феномен і доробок Інституту 
українознавства при Національному університеті ім. Тараса Шевченка (3 
червня 2000 р. НДІУ МОН України). Саме тут вперше в Україні завдяки 
зусиллям  відомих вчених-гуманітаріїв професорів П.Кононенка, 
В.Крисаченка, С.Єрмоленко, Я. Калакури,  О.Таланчук, А.Погрібного, 
В.Погребенника, О.Семашка, П. Масляка, чл.-кор. НАН України В.Барана 
та інших були розроблені концепції українознавства як науки й навчальної 
дисципліни, дано його обгрунтування як системи наукових інтегративних 
знань про український народ, Україну й світове українство як цілісність, як 
геополітичну реальність. 

За роки, що минули, вчені-українознавці зробили помітний поступ у 
розкритті закономірностей, характеру становлення й розвитку 
українознавства як синтетичної науки, дали  обгрунтування її структурних 
компонентів. 

При цьому творення нової методології пізнання й самопізнання  
українського народу відбувалося не всупереч, а відповідно до загальних 
законів розвитку науки. 

Особливістю ж методологічної конструкції нового напрямку науки 
стало те, що розвивалася і розвивається вона в двох визначальних своїх 
складових: і як методологія загальнонаукового пошуку в сфері 
самопізнання й самотворення, і, як окрема синтетична наукова й 
навчальна дисципліна. 

На жаль, чи то через недостатню обізнаність із сучасним станом розвитку 
науки, доробком колективу НДІУ МОН України, як іінших українознавчих 
інституцій, чи то через політико-психологічне несприйняття запропонованих 
концепцій та методології українознавства, але й сьогодні ми є свідками 
впертого небажання окремих науковців і політиків визнати за ним «право на 
життя». Продовжують з’являтись публікації, у яких з певною модифікацією 
викладаються все ті ж потрактування українознавства, запропоновані ще 
авторами статті  «Обережно: «українознавство»». 

Хоч погляди ці тепер подаються як своєрідна «турбота» про «свободу 
розвитку соціумом своєї духовності без... чітких ідеологічних приписів» і 
як протидія спробам «ревних патріотів» запропонувати  «свою ідеологію — 
українознавство», при тому, що самі вони (ревні патріоти), «й досі, — на 
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думку І Кресіної, — не можуть сформулювати, чи є українознавство 
ідеологією, наукою, концепцією виховання й освіти, синтезом першого, 
другого й третього, чи дилетантською і заздалегідь приреченою на поразку 
(не більше й не менше. — Л.Т.) спробою сфокусувати в сумнівних 
науковоподібних побудовах досягнення десятків наукових напрямків, шкіл, 
дослідників»1. У контексті сказаного вище, коментувати таку думку 
особливої потреби не бачу, хіба що в одному.  

Можна лише поспівчувати доктору політології, якій так і не вдалося не 
те щоб самій піднятись до рівня осмислення науки самопізнання свого 
народу, а хоча б ознайомитись з доробком вчених-українознавців, у яких до 
того ж чітко (на відміну від потрактувань І. Кресіної) розрізняються і 
розкриваються такі поняття як: концепція українознавства, теорія й 
методологія українознавства, національна ідея як самовираження нації, 
політична ідеологія та ін. І нехай вибачить шановна професорка за 
понятійний лікбез, але в науці кожне поняття має свій зміст і своє 
визначення. І це принципово важливо не лише в розвитку науки, а й у 
цивілізованому спілкуванні науковців. Що ж стосується поняття 
«ділетанська спроба», яким так легко, щоб не сказати легковажно, І. 
Кресіна охарактеризувала українознавство й доробок вчених-
українознавців, то тут можна лише зауважити:  поняття має досить 
широкий спектр використання. І, серед іншого, лаконічно й адекватно 
характеризує поверхові судження про серйозні й важливі речі. 

Справедливо зауважуючи, що пошук ефективної діяльності людства 
немислимий без постійного розвитку знань, зокрема, таких специфічних, як 
методологічні, проф. Попов М. В. на власне риторичне запитання: «А якою 
ж повинна бути сучасна наукова методологія?» — на жаль, лише вказує, що 
«умовою її вироблення повинно стати подолання негативного відношення 
до тієї історичної форми методології, яка відома як марксистсько-
ленінська». Зрозуміло, що і в цій концептуальній візії українознавчій 
методології національної науки й освіти, самому українознавству місця 
немає. 

До числа «принципових» аргументів «проти» професор наводить і 
такий: «Не варто знову повторяти стару помилку – проголошувати 
українознавство загальною методологією за прикладом діалектики, чи 
замість неї. Бо воно не може бути методологією природничих наук (фізики, 
хімії, біології) чи медицини по визначенню»2.  

І знову перед нами та ж дилема: не можемо, не вміємо, а то й не хочемо 
слухати й читати один одного. 

Якась упередженість, стереотипи в мисленні, що звернуті переважно до 
минулого, а не до сучасного й майбутнього, застилають шлях до 
порозуміння. 

                                           
1 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасність політичні процеси. – К., 
1998. 
2 Попов Н. Философия и методология научно-медицинского познания. – К., 2000. – 
Ч. І. 
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Інакше прочитавши уважно інших, можна було б засумніватись: де, 
коли і ким з українознавців говорилось, що українознавство творить 
загальну, всеохоплюючу методологію пізнання.  

Повторимо концептуальну думку: українознавство зосереджує свою 
увагу на розробленні теоретико-методологічних проблем виключно в 
сфері самопізнання й самотворення  українського народу як цілого й 
розвитку синтетичної науки про нього. 

Що ж стосується значення методологічних засад українознавства для 
розвитку природничих наук: фізики, хімії, біології, фізіології й інших, то 
українознавство в творенні системи цілісного пізнання народу об’єктивно 
спирається на їхн доробок, оскільки вони причетні до вивчення законів 
природотворення в такому його спектрі як феномен людини (народу) саме 
в певних природних межах. Безперечно, й ці науки тією ж мірою мають 
оперувати методологією прояву людського буття не лише на планеті Земля, 
а й у конкретних природо-соціальних зонах, у яких і проявляється 
специфіка цього буття. Все те в єдності й відтворює логіку науки як цілого, 
у якому природотворенню, його законам належить визначальна роль. І в 
структуруванні змісту українознавства за концентрами знань не випадково 
на першому плані стоїть і досліджується концентр «Україна — природа». 
Ось чому теза «не може бути тому, що не може бути взагалі» в 
конкретному випадку не є доречною й переконливою. 

Посилання ж на марксистську методологію, яка буцім-то одна тільки й 
спроможна розв’язати сучасні проблеми української науки і, зокрема, в 
сфері самопізнання народу видаються щонайменше не логічними. Але не 
тому, що комусь не подобається Маркс і його вчення в політичному 
контексті або через помилкове розуміння науки як засобу заперечення й 
остракізму. Наука, якщо вона наука, взагалі ніколи й нічого не заперечує, а 
лише пізнає й пояснює. Та вірно те, що наука, її методологія перебувають в 
постійному розвитку. Тут не може бути раз  і назавжди сформованих теорії 
та методології, придатних на всі випадки життя. І це справедливо по 
відношенню до будь-якої теорії та методології. Вони, як і саме життя, 
постійно розвиваються, уточнюються, відтворюючи якісно нові його 
комбінації. Тепер уже й комуністи говорять, що «класики марксизму-
ленінізму з об’єктивних причин не могли дати відповідь на багато питань, 
які виникли тепер»1. То ж дійсно не варто повторювати помилки минулого 
і сперетворювати живу науку в догму. 

Не менш дивною в цьому контексті постає і концептуальна візія, 
викладена в деяких виданнях Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України.  Інституту, який уже самою своєю назвою покликаний 
утверджувати той підхід в українознавстві, про який тут йде мова. Тим 
більше, що про це багатообіцяюче було сказано й у довіднику, виданому з 
нагоди ювілею інституту. «Зміни в тематиці інституту, заангажованість 
його в творенні нової методології (виділення наше — Л. Т.) для 
гуманітарних наук відобразились і в зміні назви установи. ... Колишній 
інститут суспільних наук став інститутом українознавства...» 

                                           
1 Вечірні вісті. –  2003. – 24 червня.  
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Та, на жаль, багатообіцяюча заява про новації в сфері методології для 
гуманітарних наук дезавуюється буквально в наступному абзаці цього ж 
видання. 

 «Прийняття такої назви, — немов би вибачаючись перед кимось, 
пишуть автори, — аж ніяк не означає, що інститут вирішив розглядати 
українознавство як окрему наукову дисципліну, що підміняла б інші 
гуманітарні науки. Адже різними аспектами українознавства фактично 
займаються всі інститути обох гуманітарних відділень Національної 
Академії наук і в їх колі знайшлося місце (?) і для Львівського інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича»1. Отаке сумне й малопереконливе 
пояснення витоків і сенсу трансформації та діяльності цілого інституту, а 
ще прикріше, тієї науки, в ім’я якої буцім-то і були здійсненні 
перетворення. В одному абзаці викладена ціла низка недоречностей.  

Напевне з цим хтось може не погодитись. Бо хіба гірше для справи, 
коли історією, філософією, фольклористикою тощо буде займатись не 
один, а два, а то й три інститути? 

Однозначно, для наукової галузі це буде тільки на краще. Тим більше, 
коли мова йде про творення та діяльність Інституту в такому регіоні як 
західний. Те ж можна сказати і про доробок Інституту в руслі 
проголошеної концепції. Він вагомий та незаперечний. Але мимоволі 
виникає запитання: чому ж тоді цей Інститут назвали, скажімо не історії, 
археології, філології, філософії і т. д., а саме – українознавства? Із 
роз’яснення в довіднику цього не зрозуміти. Воно лише породжує нові 
запитання. 

По-перше, де і кому (крім нас) у голову могло прийти таке, що одна 
наука твориться на заміну іншої, чи інших. Принаймні історія науки такого 
не знає. 

По-друге, у чому ж сенс нової методології для гуманітарних наук, яку 
Інститут зобов’язався розробляти? Творення нової методології неодмінно 
передбачає розуміння якісно нових умов (ситуації) і завдань у розвитку 
науки, а звідси і бачення нових підходів у добуванні та використанні 
знання. 

На жаль, такої аргументації у цьому етапному виданні не подано.  А 
визначені головні напрями досліджень «проблем історичних наук, 
філософії, мовознавства, культурологічних» і т. п. лише підтверджують, що 
ні про яку нову методологію тут не йдеться.  

Всього потрохи. Тому й не дивно, що у виданні так несміло говориться 
про ту нішу, яку зайняв інститут у сонмі гуманітарних інституцій. 

Розступилися «старожили», то й знайшлося місце для інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича. Виникає запитання, а навіщо? Адже за 
концепцією Інституту різними аспектами українознавства й без того 
займаються  десятки інститутів двох відділень НАН України. Нічого не 
сказано про  власне оригінальне покликання? 

                                           
1 Інститут українознавства ім. І. Крип`кевича НАН України: наукова діяльність, 
структура, працівники. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`кевича НАН 
України, 2001. 
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І, нарешті, по-третє, з приводу трактування терміна «українознавство». 
Якщо все так, як подається у виданні інституту, то чи не виникало хоч би 
стихійно запитання: а чого ж нам увесь час не вистачало? Усі займались 
українознавством, кожен своєю ділянкою і за своїм розумінням. То може 
саме спроби хоч би тепер в умовах творення незалежної України, 
подивитись нарешті на себе як на ціле, самодостатнє природо-соціальне 
явище, з усіма його плюсами й мінусами та виробити єдину методологію 
пізнання, яка неодмінно сприяла б більш доцільній та ефективній 
діяльності усіх інституцій гуманітарного профілю. 

Тепер у науковій практиці уже досить чітко розрізняються поняття 
«україністики» й «українознавства»: перше вживається тоді, коли мова йде 
про українознавство в його певному галузевому вимірі. Тоді як друге  
уособлює собою систему інтегративних наукових знань, синтетичну 
наукову дисципліну. 

Осмислення всіх цих, як і інших, проблем теорії й методології науки 
постає тепер як першочергове й невідкладне в українознавстві. А тому 
наперед хочу вибачитись перед колегами з Інституту ім. І.Крип’якевича за 
такий коментар до видання. Він продиктований аж ніяк не бажанням 
втрутитись у «внутрішні справи», чи намаганням когось і якось повчати, а 
турботою за українознавство — науку самопізнання народу, яка й в умовах 
формально незалежної України все ще не стала органічною складовою 
суспільного і державного життя, а відтак і в науці та освіті. 

Але не тільки це турбує українознавців. Теоретико-методологічна 
невизначеність у науці стає підгрунтям невизначеності  політичної, яка в 
свою чергу суттєво стримує розширення й поглиблення наукових 
досліджень у сфері самопізнання й самотворення, провадження їх 
результатів в освіту, культуру, державотворення. А все це разом сприяє 
заповненню  вакууму в сфері суспільної свідомості й самосвідомості їх 
сурогатами, скроєними за зразками спритних політтехнологів, які на 
телебаченні, по радіо, у пресі, через конференції, тепер уже без манівців, 
переконують, наскільки  для нас небезпечним стає не тільки вивчення 
власної історії, культурного спадку, а й взагалі заняття самопізнанням. 

Щоб не бути голослівним, пошлемося лише на одну із статей посібника 
«Сприяння поширення толерантності у поліетнічному суспільстві», що 
тільки-но видано фондом «Європа ХХІ». Нехай вибачить читач за надто 
довгу цитату. Але зробити це необхідно. «Величезний попит на 
суспільствознавчу, насамперед історичну та етнополітичну інформацію та 
ідеалізація дорадянської  (до 1917 року; в Західній Україні до 1939 року) та 
діаспорної української науки і публіцистики, – пише О. Кресін, – призвели 
до рецепції низки застарілих, а часом реакційних схем і концепцій, що не 
можуть бути застосовані в сучасних умовах, оскільки здатні стати на заваді 
утвердженню поліетнічності та толерантності українського суспільства. 
Відповідно такими ж непродуманими, потенційно конфліктними можуть 
вважатися вперті спроби ввести до шкільної програми дисципліни 
«Народознавство» (українське!)... Адже за своєю суттю обов’язкове 
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вивчення цих дисциплін можна вважати порушенням прав етнічних»1. То ж 
знову чуємо щось на зразок «держать» і «не пущать».  

Залишилося вже небагато, всього один крок, щоб можна було 
запропонувати читачеві остаточну версію ідеї: "Про що ви говорите, про 
яке народознавство (українське), яке українознавство, коли нації й народу  
такого не існує, а є лише поліетнічне суспільство".  

Люди добрі (якщо ви дійсно з добрими намірами), схаменіться! Як ви 
можете говорити про етнічну толерантність і одночасно зневажати 
духовність цілого народу, його історію й культуру. Чого ви домагаєтесь? 

Не дивно, що реальним відголоском таких та подібних «наукових» візій 
став той факт, що й на 12-му році розбудови незалежної України доробок 
українознавців все ще залишається за  межами державних стандартів 
освіти. 

І виникає цілком логічне запитання, якими ж увійдуть у самостійне 
життя нові покоління українців? З якою мораллю, яким світоглядом? Чи 
усвідомлять хоч вони сенс своїх національних інтересів? 

За нинішніх умов ствердно говорити про це не доводиться. 
Тепер від організаторів освіти в поясненні зволікання  включенням 

предмету «українознавство» до навчальних планів можна почути й таке: 
"Напевне, у вищих навчальних закладах, десь на 4-5-му курсі може й 
бажано було б ввести такий синтетичний спецкурс. Але не у початковій та 
середній школі, бо для дітей такого віку це надто складно". Та пізнання й 
самопізнання,  як і навчання, є справою всього життя кожної людини, 
кожного покоління й цілого народу. І тому аж ніяк не може бути якимось 
додатком до навчання, а самою його суттю. Як видно, і навколо поняття 
«українознавство» як синтетичної навчальної дисципліни ще багато 
непорозумінь. 

Дехто якщо і допускає його корисність, то лише як явища допоміжного, 
локального або як синтез усього потроху. І виправдовують таку версію тим, 
що при сучасному розвитку знань людині взагалі не під силу все знати, 
особливо учням початкової  та середньої школи. Але синтез (синтетична 
навчальна дисципліна) і не дає знання про всі елементи і компоненти 
цілого. Та сенс, сутність цілого неодмінно мають бути усвідомлені. І 
чим раніше, тим краще. Його засвоєння, у певних формах, має 
забезпечуватись з перших кроків навчання. Це дає підставу говорити, що в 
школах неодмінно має бути предмет «українознавство», який давав би для 
кожного рівня своє розуміння синтезу науки про людину, український 
народ, людство. 

Доцільність і виправданість його включення до навчальних планів 
основної та старшої школи підтверджується уже майже десятилітнім 
досвідом викладання дисципліни в навчальних закладах Чернівецької 
області, міст Кривого Рогу, Сімферополя, Кіровограда, у ряді шкіл Львова, 
Києва, а також усім ходом і підсумками 1-го Всеукраїнського конкурсу з 

                                           
1 Кресін О. Проблеми толерантності при викладанні історії України // Сприяння 
поширенню толерантності в поліетнічному суспільстві. – К.: Фонд "Європа ХХІ", 
2002. 
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українознавства для учнів середніх навчальних закладів, у якому взяли 
участь представники із 13 областей  та Автономної республіки Крим. 

Навіть при невідповідному організаційно-управлінському забезпеченні 
викладання дисципліни (часто як факультатив) переважна більшість 
учасників  конкурсу проявила глибокі знання саме на рівні їх синтезу. 
Причому самі конкурсанти засвідчили, що їм найбільш імпонує 
нестандартна, не школярська, а саме синтетична формула запитань, що 
звернута до їхньої думки й почуттів. Відповіді на такі нетрадиційні 
питання, як: «Держава і нація. Взаємозалежність та взаємовпливи розвитку 
держави й нації»; «Якою ви бачите Українську державу майбутнього?»; 
«Джерела української духовності»; «Чому українознавство має стати 
основою самопізнання й самотворення народу?» та ін. — могли б 
зацікавити не лише педагогів, а й управлінців, політиків, державних діячів. 
Участь у конкурсі стала своєрідним самовиразом юнаків і дівчат і 
переконливо засвідчила, що їх глибоко хвилює не тільки власна доля, а й 
доля свого народу, своєї країни. 

То ж усе це ще раз засвідчує, що школа може й повинна вчити не лише 
писати, читати, оволодівати комп’ютером, а й неодмінно виховувати любов 
до знання й мислення.  Діти від самого початку повинні полюбити сам 
процес пізнання й самопізнання, побачити, що тільки через системні знання 
входить у нас свідомість, що удосконалення будь-чого починається з 
самоудосконалення. 

І саме тому навчання прикладним дисциплінам не може бути відірване 
від дисциплін синтетичних. Таких як: українознавство, мовознавство, 
філософія, історія, історіософія та ін. 

Тільки за таких умов у структурі не лише науки, а й освіти, зміст 
зможе постати як єдиний орган, тобто ціле, яке послугує кожній його 
частині, а кожна частина цілому.  

 
 
 

Токар Л. К. (Київ) 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ  
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті розглядаються актуальні питання теорії та методології 

українознавства. Автор переконаний, що тільки спільними зусиллями 
держави, науковців, учителів, викладачів і менеджерів усіх рівнів 
українознавство справді зможе набути таких необхідних для формування 
суспільної свідомості динамізму, обширу і глибини. 

 
Питання теорії та методології в науці відносяться до тих, які 

потребують постійної уваги, пошуків усякий раз нових шляхів і засобів 
розв’язання проблем, творення наукового інструментарію у відповідності з 
потребами практики й рівнем свідомості людей. Тут не може бути 
абсолютно довершених, раз і назавжди сформованих уявлень і формул 
їхнього виразу. Бо на кожному історичному етапі в теорії, як і на практиці, 
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постають нові, ще не відомі комбінації сполучень і взаємодії, а отже, і 
пізнання закономірностей їх прояву.  

І тільки в конкретно-історичному, підході, як і в назві даної статті, 
термін “актуальні” має підставу для використання. В іншому випадку – то 
був би не науковий підхід. Бо може скластися враження, що в теорії та 
методології науки можуть бути другорядні, не актуальні питання. 
Актуальними їх робить час, діяльність і свідомість людей. 

Виходячи з такого розуміння, розвиток теорії та методології науки слід 
розглядати у 2-х вимірах: 

по-перше, в загальнонауковому плані, з позиції становлення й розвитку 
науки як цілого, як форми (сфери) духовної діяльності, засобу формування 
свідомості людей; 

по-друге, з позиції тих проблем, що постають на бистрині буття народу, 
яке певна наука (в даному разі – українознавство) намагається осмислити й 
пояснити в конкретному часі та просторі. 

І не можна однозначно сказати, який ряд питань нині в українознавстві 
важливіший, першочерговий. Бо ті й ті питання постали перед нами враз і 
майже одночасно. 

І хоч за тривалий час розвитку наук у загальному науковознавстві про 
особливості процесу сказано уже немало (і про закономірності, і про 
функції, і про принципи, і про методи), стосовно українознавства є потреба 
хоч би тезово зауважити: 

передовсім, що становлення й розвиток його як синтезуючої науки, як 
цілісної системи наукових інтегративних знань, засобу пізнання, 
самопізнання та самоідентифікації народу має об’єктивний характер, який 
обумовлюється потребами його життєдіяльності, єдністю процесу пізнання 
світу й самопізнання людини (спільноти), рівнем їх свідомості; 

що формування українознавства як цілісної науки не є винятком із 
правил розвитку наук. Тепер сфера пізнання має багато прикладів 
утвердження тенденції одночасного розвитку наук як галузевих, так і 
синтезуючих. І це закономірно: люди знають лише два шляхи, два засоби 
пізнання світу й самопізнання – це шлях диференціації та інтеграції 
складників об’єкта пізнання, з застосуванням методів аналізу й синтезу при 
добуванні знання, що підтверджує – світ (об’єкт пізнання) єдине ціле; 

що українознавство й процес його розвитку не суперечать уже 
усталеним галузевим наукам (науковим сферам), а, навпаки сприяють їх 
розвитку, уточнюючи його напрямки, мету, ставлячи галузевий науковий 
пошук на більш широку й фундаментальну (методологічну) основу 
пізнання структури сторін, якостей і т.п. єдиного об’єкта. І як це не 
видасться парадоксальним, гострота потреби в синтезуючих науках 
визначається обширами та рівнем розвитку наук галузевих, які 
прискорюють процес формування перших. І процес цей об’єктивний: 
людська свідомість прирощується синтезом знань.  

І, насамкінець, ще одне зауваження. Довгий час вважалося, що в 
системі класифікації наук слід вирізняти основні (фундаментальні) й 
прикладні – тобто ті, що пояснюють не основні, а «похідні» проблеми, 
пов’язані з життєдіяльністю самої людини. 



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 143

Дехто й тепер, зокрема, погоджуючись з існуванням українознавства як 
науки, одночасно відносить його до наук другого плану (прикладних). 

Відомий випадок, коли конкурсна комісія по відбору проектів 
фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України 
відмовилася розглядати проект Інституту українознавства: 
«Українознавство і проблеми самопізнання та самотворення українського 
народу» як такий, що не може бути віднесений до фундаментальних 
досліджень.  

Невідповідність такого висновку зрозуміла, оскільки він у своїй основі 
суперечить важливішому Закону Природи - Єдності й ієрархічного 
зчеплення усіх складових світу. Більше того, його пізнання (самопізнання) 
стає можливим тільки тоді, коли життя на планеті Земля, а отже й у 
Всесвіті в своїх трансформаціях досягає розумних форм. Пізнання 
(самопізнання) світу взагалі не може відбутись поза межами сутності 
розумного. 

Таким чином проблема пізнання Світу (довкілля) і самопізнання 
людини в природному циклі трансформацій є і має бути визначальною 
для науки. 

Ці зауваження зробити тим необхідніше ще й тому, що останнім часом 
робилося немало спроб поставити під сумнів правомірність застосування 
загальних закономірностей стосовно українознавства як науки цілісного 
пізнання України й українського народу. Зацікавленому читачеві, напевне, 
добре відомі ці спроби1. 

Які ж підстави маємо для виділених тут найбільш загальних положень?  
Величезний досвід попередніх поколінь і тепер уже неабиякі 

напрацювання науки підтверджують, що світ, в якому ми живемо (при всій 
багатоманітності його складових), є органічне ціле. Наша планета – живий 
організм, в якому все узгоджується, як органи в єдиному тілі. І тому жоден 
із них не може адекватно бути пізнаним без урахування зв’язків і взаємодії 
з іншими, без усвідомлення суті цілого. Бо всі вони належать до єдиної 
екосистеми і мають сприйматись як органічне поєднання. Всі 
спостереження, порівняння, аналіз і синтез дозволяють людям глибше 
усвідомити великий закон відповідності, зчеплення й ієрархії природних 
систем. 

Тому не має й не може бути істинно наукового знання, яке б не 
розкривало і не утверджувало великий зв’язок усіх складових єдиного 
світу. В іншому випадку його пізнання не буде адекватним. В такому 
контексті цілком зрозумілим постає той питання, чому в наукових пошуках 
ми неодмінно ставимо поруч пізнання світу та самопізнання людини, її 
свідомість і самосвідомість. Без усвідомлення їх співвідношення й 
взаємодії всіх складників неможливо зрозуміти й особливості етно-, 
націогенезу, розвитку культури народу, характеру та напрямків руху 
                                           
1 Див.: Наєнко М.К., Скопенко В.В., Яременко В.В. «Обережно «Українознавство» // 
Освіта. – 1999. – 17 березня; Їх же. «Ще раз про «українознавство» в лапках і без 
лапок» // Столиця. – 1999. – 25-30 листопада; Кресина І. Українська національна 
свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998; Мала енциклопедія 
етнодержавознавства. – К., 1996 та ін. 
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людської цивілізації, тим більше – виробити відповідну власну позицію 
стосовно цього руху. За таких обставин не можна сподіватись і на 
вироблення адекватної політики та дії спільноти. 

Фахові, галузеві, політичні, навіть суто земні обмеження зводять думку 
до уже традиційного слова в той час, як у глибинах людського єства все 
відчутнішим стає безмежний космічний поклик. І саме в цьому, на нашу 
думку, слід шукати першопричини постійного прагнення та любові людей 
до свободи і незалежності, постійного незадоволення досягнутим і 
невпинної жаги нового знання, нічим не обмеженої свободи мислення, а 
відтак і творчості та дії. 

І в середні віки (коли порушення світоглядних догм було рівнозначне 
смертному вироку), і в будь-які інші часи люди залишались прибічниками 
нічим не обмежених думки, знання, пошуку. 

Людина (спільнота) як невід’ємна складова Природи ,підпорядкована 
загальним законам її розвитку і такою ж мірою, як і сама Природа, 
безмежна у своїх можливостях. Вона, як і Природа, є комплексом поєднань 
і водночас – ланкою, складником інших природних систем. І закономірно, 
що пізнання світу, в якому ми живемо, самопізнання людей мають 
відбуватись синхронно. Проблема суті будь-якого явища (об’єкта пізнання) 
одночасно є й проблемою його єдності та взаємодії як внутрішньої, так і 
зовнішньої. Саме тому кожен крок науки має не обмежувати, а навпаки – 
надавати все нові й нові можливості в розкритті існуючих зв’язків, а відтак 
і творчого потенціалу як окремої людини, так і спільноти. 

Нині вже досить чітко можна прослідкувати закономірність: чим на 
вищий щабель розвитку піднімається людство, чим ємнішою стає його 
свідомість, тим повнішими й всеохопнішими мають бути знання людей 
як про довколишній світ, так і про себе. Між процесом пізнання й 
самопізнання не можна допускати розриву, адже це може зашкодити не 
лише людям, а й природі. Діалектика ж пізнання й самопізнання бачиться 
такою, що дослідження ланки, сторони, якості тощо є лише крок на шляху 
пізнання цілого. Природну ж сутність цілого можна пізнати лише в усій 
повноті його складників. 

Наочний і доступний приклад синтезної природи цілого можна 
проілюструвати на всім добре знайомій райдузі. Із неї не можна виключити 
ні одного відтінку. В іншому разі то була б уже не райдуга. Саме синтез 
кольорів тут творить сутність цілого. 

Таким має бути і підхід що до пізнання та самопізнання людини 
(народу). Тільки синтез властивостей, рис тощо розкриває їхню природну 
сутність, дає сходження до вершини пізнання і творення. 

В його контексті дилема становлення і розвитку науки самопізнання 
народу на засадах інтеграції галузевих знаньпостає не лише розумною, а й 
має стати домінантною у пошуці ефективних шляхів і засобів соціального 
розвитку. Цей висновок спирається на весь попередній досвід людства. 

Перші відомі зацікавлення людства проблемою самопізнання сягають у 
сиву давнину. Відомо, що один із надписів на колонах дельфійського 
храму, зроблений ще у VIII ст. до н.е., закликав: «Пізнай себе!». 
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Для видатного німецького філософа ХVІІІ ст. І. Канта до кінця днів 
його найзагадковішими і незмінно збуджуючими думку й уяву залишалися 
дві речі – зіркове небо над головою і моральний закон людської сутності.  

Життя переконливо підтверджує, що в формуванні світогляду, розвитку 
свідомості людей визначальними є дві складові: пізнання й освоєння світу 
та самопізнання й самотворення людини. 

При цьому проблема самопізнання й самотворення для людей завжди 
була і залишається чи не найбільш складною й утаємниченою. 

“Витоки людини, — як справедливо зауважував М. Бердяєв, — тільки 
частково можуть бути усвідомлені і раціоналізовані”, оскільки “особа 
людини більш таємнича, чим світ. Вона і є цілий світ”1. 

Тож і не дивно, що самопізнання фіксується в нашій пам'яті як вічно 
актуальна і неминуча проблема буття. Перші зацікавлення нею губляться 
десь у сивій давнині. 

Відомо, що один із надписів на колонах дельфійського храму, 
зроблений ще у VIII ст. до н. е., закликав: “Пізнай себе!” 

Думка про важливість і необхідність самопізнання проходить і через 
усю свідому історію українського народу. 

“Питають нас народи, хто ми. І ми відповідаємо...”, що “ми русичі, аж 
ніяк не варяги”, – говориться в староукраїнській пам'ятці V-IX ст. 
“Велесовій книзі”. 

Питання “... звідки пішла Руська земля, і хто в ній найперший почав 
княжити, і з чого Руська земля такою стала” були головними серед тих, на 
які намагався дати відповідь Нестор Літописець у “Повісті минулих літ”. 

“Не розуміти себе самого, слово в слово, — стверджував Г. Сковорода, 
– є рівнозначно тому, що загубити себе самого” (“Наркіс”). 

Ідеями пізнання і самопізнання пронизана творчість видатних 
українських поетів, письменників і науковців. 

Понять на деле жизнь людей,  
Прочесть все черные страницы, 
Все беззаконные дела... 
И сохранить полет орла, 
И сердце чистой голубицы! 
Се человек!.. без крова жить 
(Сирот и солнышко не греет), 
Людей изведать — и любить! 

Ці пристрасні слова Тараса Шевченка з його “Тризны” могли б стати 
епіграфом не лише до літературно-художньої творчості, а й до гуманітарної 
науки. Бо ідея самопізнання, як це глибоко й образно передає П. Тичина, 
наповнює собою кожну сферу буття, кожен подих рідної землі. 

...І понад гречкою бриніння бджіл, а ще отари понад лісом, 
і Києва далекого торжественність нагодна, — усе, усе в 
природі каже: 
пізнай себе самого, пізнай! 

(“Сковорода. Симфонія”). 

                                           
1 Бердяев Н. Самопознание. – М., 1998. 
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Природний підтекст пізнання й самопізнання бачиться як на рівні 
особи, так і спільноти, її справ, які найбільш цілісно і повно відтворюються 
в бутті народу, держави, країни. 

... Україно! Доки жити буду, 
Доти відкриватиму тебе 
(“Гей нові Колумби й Магелани”). 

Цю життєдайну ідею як спадок залишив наступним поколінням 
українців В. Симоненко.  

Схожі за силою переконання, пристрасті й навіть туги почуття 
недовершеності й невичерпності самопізнання людини в своєму краї 
відтворені і в поезії Є. Плужника та П. Кононенка. 

Хай чужина комусь вбирає очі,  
Нехай про неї навіть мріє хтось...  
(До переміни місць такі охочі 
Всі ті, кому в житті не повелось). 
Бо що мені та слава галаслива 
Про всі дива за тридев'ять морів,  
Коли я досі і малого дива — 
Землі своєї ще не зрозумів! 

(“Рання осінь”, 1927 р.) 
Мій рідний край... Набачивсь по світах 
Я різних див, морів, лісів, народів,  
Наслухавсь музики, великих хороводів, —  
Та знову тут, на батьківських полях,  
Лиш тут дитинства запах не прочах!  
Лиш тут нуртують щастя рідні броди! 
 ...Бо де б не був — скрізь ти, і ти, і ти: 
Хто відсахнувсь тебе, того і Бог карає! 
Хто полюбив — лиш той безсмертя знає...  
Не знать тебе — безплідно відцвісти! 
(“Марія на Голгофі”, 1996 р.). 

Досліджуючи соціально-філософський підтекст проблеми самопізнання, 
Є. Маланюк у своїх “Нарисах з історії нашої культури” приходить до 
висновку, що, “може, найважливішим з наших завдань як національної 
спільності було, є і буде: пізнати себе”1. 

Таке розуміння проблеми соціального розвою та її вирішення, за 
переконанням С. Єфремова, перетворює завдання в моральний обов'язок 
кожного громадянина: знати свій край, знати Україну з її минулим та 
сучасністю, з усякими формами, завданнями та проявами українського 
життя, щоб найбільш доцільно й інтенсивно йому служити. 
Тож пізнання й самопізнання, принаймні для духовних провідників 
України, постають не лише логічними і розумними, а й домінантними у 
пошуку шляхів та засобів наших соціальних злетів. 

Здавалося б, за таких обставин усі зусилля мали б бути зосереджені на 
якнайшвидшому розробленні засобів та технологій цього процесу. 

                                           
1 Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Нью-Йорк, 1954. 
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Та, на жаль, такою однозначною проблема бачиться тільки у взаємодії 
“людина — природа”. Як тільки її починають розглядати через призму 
стосунків “людина — людина”, коли зачіпаються інтереси багатьох, коли 
проблема переходить у площину політичну,— відразу втрачаються ясність 
і однозначність, виникає багато перепон на шляху її реалізації. І чи не тому 
пізнання й самопізнання, принаймні для українців, було і все ще 
залишається проблемою переважно політичною, а не науковою. А точніше, 
все ще політичне не осмисленою й адекватно не відтвореною. А це в свою 
чергу не може не позначитися і на характері становлення науки 
самопізнання. 

І тому процес її формування постає таким довгим і нелегким. 
Власне, про українознавство як систему наукових інтегративних знань в 

Україні стали говорити лише наприкінці XX ст. І серед причин чи не 
головною слід назвати нерозробленість української національної політики 
в галузях суспільного і державного устрою, відсутність чітко окреслених її 
мети та завдань і в першу чергу у системах науки, освіти, виховання. 
Пригадаймо, як на початку 90-х років XX ст. тодішнім прем'єр-міністром 
України майже у відчаї була кинута фраза: “Ми не знаємо, яку державу 
будуємо”. 

Пройшов час, та, на жаль, мало що змінилось. І в червні 2001 року, 
підводячи підсумки зустрічі лідерів країн ГУУАМ у Криму, уже Президент 
України констатує: “Про Україну мало знають у світі і не розуміють, що в 
ній робиться”. 

І це вже схоже на погану традицію, до якої тепер ми самі причетні. 
Свідомо чи несвідомо і на 10-му році незалежності України 

продовжуємо консервувати той стан суспільно-політичного життя, основи 
якого закладалися ще за часів царської Росії, коли жили за принципом 
“хати з краю”. 

Неадекватність політичного мислення українців ще у XIX ст. було 
однозначно визнано головним гальмом руху України шляхом соціального 
прогресу. 

Відзначаючи великий потенціал української ідеї, наш видатний 
попередник П. Куліш говорив, що хоч “кращого в ідеї за українців нічого 
немає”1, та в реальному житті ідея української сутності так і не 
зреалізована. 

Шукаючи пояснення такому негативному явищу, він приходить до 
висновку, що саме відсутність “своєї національної, а не чужої політики” 
і заважає “вибитись на широкий шлях цивілізації”. 

Отже, є стурбованість, є розуміння, є досвід мислення. Немає лише 
одного — конкретної дії. Разюча інертність. 

Не може світ дізнатися про Україну за умов, коли самі українці про себе 
не все знають та й знати не дуже хочуть.                                

Визначення напрямків і змісту розвитку духовної сфери відбувалось і 
все ще відбувається переважно шляхом спроб і помилок. Соціальне ж 
замовлення (потреба) в українознавчих знаннях, що все більш чітко 

                                           
1 Куліш П. Вибрані листи. – Нью-Йорк; Торонто, 1984. 
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проявляється з кінця XX ст., як і раніше реалізується переважно на рівні 
інтуїції та відчайдушних зусиль окремих дослідників-ентузіастів, до того ж 
ще й під тиском постійної протидії. Явище тим прикріше, оскільки вступає 
в протиріччя з загальною тенденцією світового розвитку. У країнах, що 
найбільш адекватно її відтворюють, уже давно усвідомили, що людська 
думка, суспільна свідомість, духовність народу — то найбільші цінності 
буття і саме тому вони мають досліджуватись і вивчатись у кращих 
наукових і освітніх закладах, а сам цей процес має визначати основи 
фізичних умов життя. Ми ж продовжуємо розмірковувати, дискутувати, 
обурюватися, закликати там, де треба конкретно діяти. І чи не тому так і не 
спромоглися на серйозні системні дослідження в галузі теорії і методології, 
досвіду й уроків пізнання й самопізнання українського народу. 

Тільки після проголошення політичної незалежності України ця робота 
починає набувати обрисів системності та цілеспрямованості. 

Уже перші роки існування України в статусі самостійної держави 
показали, що її реальна, а не декларативна незалежність визначається 
світоглядом, самосвідомістю, ментальністю народу, політичною волею 
його провідників. І що все це ще не є адекватним потребам часу. 

Досягнення сутнісних змін лише шляхом проведення мітингів, 
проголошення гасел, політичних програм і декларацій не є вирішальним. 
То справа тривалої і копіткої роботи — створення власної системи 
духовного життя і в першу чергу розбудови національної культури, науки, 
освіти, виховання. 

Настав час, коли суспільну свідомість необхідно готувати до більш 
широкого сприйняття дійсності. Бо тільки в широкому і більш повному її 
баченні можна осмислити процеси, які відбуваються, зрозуміти своє місце і 
роль у них. 

Таким чином, пізнання й самопізнання народу, закономірностей і 
механізмів формування його світогляду, ментальності й самоідентифікації 
тепер переходять із площини споглядальної, чисто історичної в практичну. 
Необхідно дати відповідь як на питання злоби дня, так і на перспективу. 
Куди йти, як рухатися? Що брати з собою, а що залишити в минулому? 

На жаль, усю серйозність моменту й поставлених ним запитань 
відповідним чином усвідомили не відразу і не всі. 

Певна частина політиків, освітян і науковців вважає, що вирішити їх 
можна на старих методологічних засадах, вперто відстоюючи підхід, за 
яким дослідження в галузях політики, мови, історії, фольклору тощо власне 
і є вичерпним українознавством. 

І все ж завдяки тим, хто усвідомив усю важливість і гостроту проблеми 
цілісного пізнання й самопізнання українського народу і неминучого їх 
значення для розбудови дійсно незалежної України, пошуки відповідей на 
поставлені самим життям запитання, крок за кроком спрямовуються в 
сферу науки, освіти, виховання. 

Для об'єднання зусиль науковців, педагогів, громадсько-політичних 
діячів, яких глибоко хвилювала доля незалежної України та її народу, на 
початку 90-х років створюється ряд наукових, освітньо-виховних і 
громадсько-політичних інституцій українознавчого спрямування. 
Помітною серед них стає діяльність Інституту українознавства при 
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Київському університеті імені Тараса Шевченка (нині НДІУ Міністерства 
освіти і науки України), який очолив відомий вчений-українознавець Петро 
Кононенко. 

Розроблені під його керівництвом концептуальні й теоретичні засади 
українознавства стали своєрідним наріжним каменем у подальшому 
розвитку науки. 

Неординарність діяльності цієї інституції проявилася не тільки в якісно 
новому підході до українознавства як до цілісної науки, а й у тому, що від 
самого початку ця діяльність по суті ніколи не обмежувалася лише 
науковими дослідженнями (хоч до цього колектив усякий раз спонукали).  

Доробок Інституту завжди спрямовувався в галузі культури, освіти, 
виховання, державотворчі процеси. Це суттєво активізувало і значно 
прискорило науковий пошук, зробило його більш предметним і дієвим. 

Життя вимагало дати відповідь на принципово важливі питання. І, 
зокрема, чому в нових умовах необхідно створити й нову методологію 
пізнання й самопізнання, творення й самотворення українського народу? 
Чому цей процес має бути органічно пов'язаним з формуванням 
національної системи науки, освіти, виховання? 

Такий підхід висвітив під новим кутом зору проблеми предмета й 
методу галузевих наук і українознавства (як синтезуючої науки), їх 
структури і взаємодії, а головне, доцільність і важливість їх органічної 
єдності в розвитку. 

До більш активної розробки питань теорії і методології спонукав той 
факт, що як цілісна наука українознавство і на початку XXI ст. все ще 
сприймається неоднозначно. Серед науковців немало і тих, хто вважає, що 
розвиток українознавства в цьому напрямку порушить уже усталену логіку 
наук і навчальних дисциплін та завдасть шкоди процесу пізнання й 
самопізнання. Зараз активно стали творитися й поширюватися різного роду 
теорії та ідеологеми, за якими взагалі ставиться під сумнів доцільність 
зосередження уваги на проблемах етнонаціонального самопізнання та 
самоідентифікації. Як своєрідні контраргументи в розвитку гуманітарної 
науки цим шляхом пропонуються концепції, в яких етнонаціональному 
протиставляється громадянське, європейське, загальнолюдське, а 
національній самоідентифікації — ідентифікація з європейством та 
світовою спільнотою. 

Отже, необхідно з'ясувати корінні питання методології науки, без 
розв'язання яких годі й сподіватися на розроблення адекватної державної 
політики в галузі українознавства. 

На чому ж базуються переконаність і впевненість колективу Інституту 
щодо необхідності й невідкладності розвитку українознавства шляхом все 
більш повної інтеграції галузевих знань? Що покладено в основу його 
концептуальних і теоретико-методологічних побудов? 

Творення українознавства як цілісної науки відбувається відповідно до 
логіки загальних законів природи та процесу пізнання й самопізнання, 
зокрема формування й розвитку науки. Виникнення інтегративного 
українознавства стало своєрідною відповіддю на виклик часу. Пошуки 
такої відповіді об'єктивно були зумовлені потребами становлення й 
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розвитку українського народу як природного феномена зі своєю 
історичною місією і долею, як явища оригінального, сили самодостатньої. 

Відповідно до дії фундаментальних законів світу, в якому ми живемо, 
зокрема його цілісності й єдності, системної та ієрархічної взаємодії в 
процесі розвитку будь-яке явище природи не може виникнути, доцільно 
розвиватись і бути адекватно пізнаним на якихось інших засадах. Отже, і 
процес пізнання та самопізнання народу має будуватися на основі тих же 
методологічних принципів. 

Наукове пізнання не може бути повним у разі обмеження його лише 
якоюсь сферою, напрямком або якщо воно несе в собі “довершені” 
(тупикові) варіанти відповідей. Такий підхід дає знання лише часткові, 
неповні, оскільки характер пізнання й самопізнання в різні періоди в силу 
об'єктивних і суб'єктивних причин є різним і далеко неадекватним. Саме 
тому методологія пізнання неодмінно має творити можливості руху до все 
більш повного і цілісного дослідження та усвідомлення об'єкта. У цьому 
контексті цілком зрозумілим постає той факт, що процес пізнання може і 
має бути як диференціюючим, так і узагальнюючим, оскільки принципи 
диференціації й інтеграції закладені, з одного боку, у суб'єктивних 
особливостях сприйняття людини, стані її свідомості на кожному етапі 
розвитку, який визначає характер і глибину пізнання і, з іншого, в 
об'єктивній природі людини як складової єдиного й системного світу, що 
взаємодіє усіма своїми частками (підсистемами) у процесі розвитку. 

Людина, як і сам світ, одночасно є і відмінність, і солідарність. 
Навіть ті чи інші її властивості, риси характеру, складові ментальності є 

не що інше як продукт синтезу людських особливостей і можливостей, 
стосунків. 

Ось чому такі з них, як доброта, терпимість, довіра, бережливість тощо 
не можуть бути адекватно усвідомлені і сприйняті у відриві від усього 
спектра складників і чинників людського буття без урахування контексту їх 
прояву в людській сутності. 

Людина, будучи органічною часткою природи, подібно їй, безмежна у 
своїх властивостях і можливостях. І саме тому кожен крок науки має не 
обмежувати, а навпаки, надавати все нові можливості в розкритті творчого 
потенціалу й окремої людини, й народу, й вселюдства. 

У попередній нашій історії багато що було зроблено саме для 
руйнування природної цілісності як особи людини, так і народу та 
людської спільноти в цілому. На жаль, як показує досвід, відповідних 
уроків з минулого не засвоєно. 

Не так давно в кількох газетних публікаціях промайнула думка, що 
система освіти в Україні має бути підпорядкована тому, щоб сприяти 
ідентифікації нашої молоді з європейською спільнотою. 

В іншому контексті стверджується, що еволюція українського 
парламентаризму все більше відповідає європейським стандартам. 

На перший погляд начебто й приваблива перспектива. Та то тільки на 
перший погляд. Коли придивитися, то з чимсь подібним ми вже 
зустрічались у минулому. 

Складно сказати, чого більше в таких закликах до розв'язання проблем: 
звичайного нерозуміння їх суті, чи свідомої гри в терміни з наперед 
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заданою метою. Бо якщо ми за порадами й ідентифікуємо себе з 
європейцями (до речі, невідомо з ким із них), то як тоді бути з 
самоідентифікацією? Та й взагалі, чи буде тоді потреба себе 
самоідентифікувати? І як тоді бути з національною культурою, освітою, 
традиціями, з тяглістю історичного процесу, який (за М. Грушевським) 
ніколи не переривався? 

За цими ж ідеологемами будуть закладені нові підвалини історичного 
процесу. Така невідповідність пошуків “ідеології для України” тим 
разючіша, коли виходити з того факту, що тепер сама Західна Європа стоїть 
перед серйозною кризою власної ідентифікації. 

Подібне враження складається і від порад про запровадження 
європейських стандартів у сферу суспільно-політичного життя. Якщо мова 
йде про принципи суспільного й державного устрою, які пройшли 
перевірку й підтвердження життям (зокрема формування й розподіл влади, 
її підконтрольність і відповідальність перед народом; прозорість 
формування й реалізації політики), то дійсно варто їх вивчати і в разі 
відповідності інтересам спільноти переносити на національний ґрунт. 

В іншому разі “стандартування” національного суспільно-політичного 
життя за “європейськими зразками” завдасть шкоди не лише сфері 
політики, а й культури, моралі, свідомості та й для Європи буде 
малокорисним. 

І можемо навіть не помітити, коли станемо перед дилемою нинішньої 
маленької Македонії, доля якої, як тепер не без підстав стверджують 
оглядачі, перебуває в руках однієї особи — чи то повноважного 
представника європейського уряду, чи представника американського 
президента. 

Такою ж нечіткістю і двозначністю відзначається широко тиражована 
тепер у пресі концепція “громадянської освіти”. 

Що тут пропонують? Ось лише окремі положення з публікації, вміщеної 
в газеті “Освіта” координатором проекту “Мережа громадянської освіти” 
Б. Микицеєм. “Як стверджує Арнольд Тойнбі, — пише він, — суспільства, 
зорієнтовані на традиції, приречені на загибель, зорієнтовані на 
сьогоднішній день — приречені на стагнацію і тільки суспільства, націлені 
на нове, здатні на розвиток”. Напевне, з'ясування змісту і контексту думки 
А. Тойнбі варте окремої розмови. 

Нас же в даному випадку більше цікавить, чому і з якою метою автор 
статті нам її пропонує. Заручившись “підтримкою” А. Тойнбі, Б. Микицей 
далі говорить уже більш упевнено, що за умов, коли суспільство не візьме 
на озброєння концепцію громадянської освіти, то не бачити йому ні 
Європи, ні демократичного устрою, ні прогресу. 

Якщо відкинути наліт фразеології про демократичні підвалини 
суспільства, толерантність відносин і т. ін., то чітко постає авторська 
думка, що національні інтереси українців, національна освіта й виховання є 
щось ефемерне, несучасне, архаїчне і шкодить прогресу, стоїть на шляху до 
Європи. Сумнівні, якщо не сказати шкідливі постулати. Але сказати лише 
так — того вже замало. Бо проект набирає сили, під нього твориться 
мережа підтримки, за ним стоїть велика фінансова потуга у вигляді грантів 
іноземних держав, творяться осередки за “громадянську освіту”. 
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На цьому тлі чи не найгострішими постають питання: чому ж освіта в 
Україні має розвиватися не як абстрактна “громадянська”, а як національна, 
яка повинна формувати насамперед свідомих громадян України, а вже 
через їхню національну громадянськість — усвідомлення сенсу 
загальнолюдської спільноти; чому в основу її розбудови необхідно 
покласти українознавство і як науку, і як навчальну дисципліну та 
методологію освітньо-виховного процесу; чому історичний досвід народу, 
його традиції виступають домінантними в з'ясуванні підвалин національної 
ідеї, принципів її дії і пошуку перспектив розвитку. 

У даному випадку слід особливо виділити роль традицій народу, які так 
відверто “доброзичливці” пропонують нам чи то забути, чи “просто” 
викинути на історичний смітник. 

Українознавство – це наука пізнання феномена українства, законів 
досвіду й уроків його життєдіяльності. Коли ж іти за логікою цих 
методологічних векторів, то ми неодмінно побачимо й усвідомимо, що 
категорія “досвід” органічно пов'язана з категорією “національна ідея” й 
основною її складовою – ідеями буття українського народу. І неодмінно те, 
що кожна ідея буття народу й національна ідея як ціле живуть, діють і 
вмирають не інакше як у вигляді традицій. І хай не видасться крамольною 
думка, що основним спадком народу є не матеріальні цінності, технології і 
не пам'ятки матеріальної культури попередніх поколінь, а їхні духовні 
надбання. І від того, якими їх бачать нащадки, як їх досліджують і 
вивчають, залежить характер поведінки і дії народу в кожній конкретній 
сфері, ситуації не тільки сьогодні, а й завтра, у майбутньому. Чіткістю 
основних ідейних ліній розвитку нації (народу) визначається і відповідність 
його поведінки та дії. 

Але щоб стати енергетичним компонентом дії народу, ідеї мають 
пройти своє підтвердження не в одного покоління людей. Кожна ідея 
суспільного життя народжується досвідом. Утверджується, передається і 
діє ж вона тільки у вигляді традиції. Традиція стає своєрідним мотором 
практики, а та у свою чергу розвиває діючі й творить нові традиції. Таким 
постає повний цикл свідомого буття народу. Ідеї, традиції — це джерела, 
які постійно живлять розум, формують його переконання, творять віру і 
впевненість — своєрідні ферменти дієвості і прогресу людського розуму. 

Позбав людину, народ упевненості й віри, сформуй уявлення про їхню 
неповноцінність — і вони приречені. 

І коли ми говоримо, що минуле визначає майбутнє, то маємо на увазі 
весь попередній досвід, який через традиції вчить, переконує, вселяє віру. 
Людський розум не міг би бути таким, якби він був обмежений лише тим, 
що дає йому сучасність, або занурився в безпредметні марення майбутнім. 

Він спирається на іншу, більш широкого спектру дії, силу, здатну 
поєднати час минулий, сучасний і майбутній і тим самим розкрити 
справжню сутність людського розуму, піднести його до рівня осмисленої 
дії. 

Тільки ідеї, “конвертовані” досвідом у традиції, складають справжні 
підвалини й орієнтири суспільного розвитку, ті цінності, якими дорожить, 
які поважає і любить народ і без яких він нагадує сліпого без посоха. 
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Тому хотілося б, щоб творці концепції “громадянської освіти”, та й не 
тільки вони, ще й ще раз задумалися (коли мають на увазі вчинити добре) 
над тим, яка ж “громадянськість” може сформуватись, якщо вона буде без 
роду і племені. 

І саме для тих, хто дійсно стурбований станом пізнання й самопізнання 
українства, не може бути більш важливого і відповідального завдання, як 
створення наукового фундаменту цього процесу: з'ясування предмета, 
методу, функцій наук, які досліджують один і той же об'єкт, їх місце та 
роль у суспільних і державотворчих процесах. 

Це передовсім важливо тепер, коли настійно поширюється думка, що 
творення українознавства як цілісної науки і особливо як окремої 
навчальної дисципліни в принципі деструктивне, оскільки начебто 
передбачає створення не тільки якоїсь віртуальної метанауки, а й 
метанавчальної дисципліни, яка, крім прозаїчного дублювання, несе 
загрозу витіснення (заміни собою) уже усталеної системи навчальних 
дисциплін. Отже, знову натикаємося на все те ж протиставлення частин і 
цілого. 

Наукове, політичне, управлінське розв'язання існуючих проблем, а 
головне, донесення їх змісту до більш широкого загалу, насамперед до 
вчителів, викладачів українознавства, політиків, управлінців, і повинно 
сприяти як прийняттю адекватних рішень, так і діям у галузі освіти. 

Це слід зробити негально, оскільки тепер чи не найбільшої шкоди 
впровадженню українознавства в освітньо-виховний процес, а значить, 
суспільству й державі завдають не явні чи приховані супротивники, а наша 
некомпетентність у справі, яка межує з профанацією. Преса нерідко 
повідомляє про факти, коли до викладання українознавства долучаються 
непідготовлені, випадкові люди, коли його викладають вчителі по черзі, 
або коли години, виділені на вивчення українознавства, передаються як 
довантаження вчителям музики, співів тощо. 

Надто складно, якщо взагалі можливо реалізувати стратегічний задум, 
розкрити сенс українознавства як навчальної дисципліни, викликати любов 
і повагу до неї в учнів за умов, коли сам учитель цього не усвідомлює, коли 
викладання цього напівофіційного предмета здійснюється на засадах 
інтуїції, самосприйняття педагога, коли не видаються програми, посібники, 
методичні поради й інші допоміжні матеріали. 

Про ситуацію, яка склалася з викладанням українознавства і з кадрами 
українознавців зокрема, переконливо повідав учитель українознавства з 
Миргорода. “Нарешті в цьому навчальному році, — писав автор, — й мене 
“висвятили” на українознавця, дійшла черга. А декотрих колег ще раніше 
довантажувала адміністрація годинами українознавства до ставки... 
Провідні педагоги в школах, посилаюсь лише на власні спостереження, 
українознавство не викладають, бо ставку нерідко й понад неї мають”. 

І такі прозаїчні речі стоять на шляху українознавства в системі освіти. 
Але не тільки вони. 

Практика підтверджує, що без чіткої політики держави в галузі 
українознавства ще довго цим процесам складно буде набути необхідного 
динамізму. 
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Після проголошення незалежності в Україні було створено ряд 
наукових українознавчих центрів: Інститут українознавства при 
Київському університеті імені Тараса Шевченка, Інститут українознавства 
імені І. Крип'якевича в структурі НАН України, Інститут народознавства у 
Львові, відкрито кафедри українознавства в ряді вищих навчальних 
закладів, де, крім дослідницької та просвітницької роботи, було розпочато 
підготовку наукових і освітянських кадрів. 

Так, саме колективом Інституту українознавства при Київському 
університеті імені Тараса Шевченка ще в 1997 році за власною ініціативою 
й на громадських засадах створюється факультет українознавства, на якому 
без відриву від роботи в школі було розпочато перепідготовку вчителів 
гуманітарних дисциплін з тим, щоб допомогти їм набути другу 
спеціальність — викладача українознавства. Здійснено перший випуск за 
річною програмою навчання. Фахові знання тут набули 69 учителів Києва й 
області. І хоч започаткована справа знайшла найприхильніший відгук серед 
педагогів, офіційного статусу факультет так і не набув; його роботу 
довелося припинити, хоч саме життя вимагало її активізації і розширення. 

На жаль, і в 2001 році ситуація не змінилася на краще. Намагання 
колективу, тепер уже НДІУ Міністерства освіти і науки України, відновити 
роботу факультету українознавства, надати йому юридичного статусу 
зустрічають “принципове” заперечення в урядових структурах 
(Міністерство економіки і Міністерство фінансів), де головним аргументом 
“проти” є все те ж розуміння українознавства як суми галузевих дисциплін. 

У вищих закладах освіти, на думку департаменту економічної стратегії 
(Міністерство економіки), і так “перевиробництво” кадрів мовників та 
літераторів: 38% випускників не отримали роботу. “...Дані свідчать, що 
потреба у зазначених фахівцях (?!) може бути задоволена у вищих 
навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації”. Майже як у відомій 
приказці: “Ти йому про Хому, а він тобі про Ярему”. І тут українознавство 
рівнозначне українській мові, літературі. Дивна якась у нас виходить 
економічна стратегія: економимо на власному баченні і розумінні. І чи не 
тому часом і не усвідомлюємо, де і на чому слід економити. 

Та, напевне, було б некоректно таким розумінням окремих чиновників 
атестувати в цілому ставлення держави до українознавства. Протягом 90-х 
років і в 2000 році держава прийняла ряд актів, спрямованих на 
розширення сфери впливу здобутків українознавчої науки в галузі освіти та 
виховання. Зокрема варто назвати Постанову Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 1998 року про включення українознавства в базовий 
навчальний план ЗОШ, якій передувала ухвала Колегії Міністерства освіти 
“Про концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні” від 27 грудня 
1995 року. 

До певної міри знаковою стала Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2000 року “Про утворення Науково-дослідного інституту 
українознавства в структурі Міністерства освіти і науки України ”, якою 
вперше серед напрямків дії закладу, утвореного на базі колишнього 
Інституту українознавства при Київському університеті, були визначені: 
координація наукових досліджень, розроблення і впровадження новітніх 
технологій навчання, координація діяльності українознавчих центрів та 
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підготовка фахівців з українознавства. І це не може не радувати. Та поряд з 
цим слід визнати, що через низку причин, і не лише наукового характеру, 
процес впровадження українознавства в освіту як окремої навчальної 
дисципліни і як методології освітнього процесу в цілому відбувається 
незадовільно, частіше на рівні самоініціативи та переважно в окремих 
регіонах. І серед іншого причиною тому є брак кваліфікованих кадрів 
українознавців, не тільки вчителів, викладачів, а й організаторів освіти. 

У разі реалізації згаданої Постанови Кабінету Міністрів від 5 серпня 
1998 року про включення українознавства з 2001/2002 навчального року в 
програми усіх навчально-освітніх закладів лише для України буде потрібно 
близько 30 тисяч викладачів українознавства, саме українознавства, а не 
мови, літератури, історії, співів і т.п. Для того щоб виправити ситуацію, 
слід суттєво змінити характер роботи в цій галузі і насамперед уже діючих 
українознавчих центрів, зокрема Науково-дослідного інституту 
українознавства Міністерства освіти і науки, чіткіше визначити в його 
статусі як органічно єдині два напрямки роботи: науковий і педагогічний. 
А для того щоб новоутворений заклад став дійсно головним координуючим 
центром не лише в розробці наукових проблем українознавства, а й у 
підготовці кадрів українознавців для всіх галузей суспільного життя, слід 
на державному рівні створити відповідну юридичну, організаційну, 
матеріально-технічну та фінансову базу. Невідкладно має бути вирішене 
питання про утворення факультетів і кафедр українознавства на базі 
педагогічних університетів, які б забезпечували підготовку вчителів і 
викладачів українознавства. 

Але для цього слід передусім включити українознавство до переліку 
спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Не менш 
важливо, на нашу думку, зробити відповідну корекцію і в структурі 
спеціальностей, за якими присуджуються наукові ступені з включенням до 
цього переліку наукових ступенів кандидата і доктора українознавства. 

Настав уже час і для створення фахової та експертної рад, навчально-
методичної комісії з українознавства при Міністерстві освіти і науки 
України. 

Тільки спільними зусиллями держави, науковців, вчителів, 
викладачів і управлінців усіх рівнів українознавство дійсно зможе 
набути таких необхідних для формування суспільної свідомості 
динамізму, обширу і глибини. 
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Токар Л. К. (Київ) 

 
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ВНУТРІШНЯ СУТНІСТЬ 

І САМОВИРАЖЕННЯ НАЦІЇ, СКЛАДОВА УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
У статті розглядається національна ідея як визначальна внутрішня 

сутність і парадигма самовираження нації. Автор вважає, що українська 
національна ідея – це те, що складає будову й розвиток нації і національної 
держави на весь відміряний їй природою час. 

 
Увесь досвід соціально-економічного, політичного та культурного 

розвитку людства, вся писана  його історія переконливо засвідчують, що в 
основі як всепланетарних, так і етнонаціональних процесів завжди лежить 
ідейне начало. 

Особливо відчутним воно стає на крутих поворотах історії, таких як: 
епоха відродження та реформації, зміна соціально-економічного та 
політичного укладу життя, доба революцій (соціальних і науково-
технічних), національно-визвольних змагань, світових та локальних воєн 
тощо. 

І щоб ми не розглядали: визначення мети, вибір напрямків руху та 
засобів перетворень, форми співжиття, взаємовідносини, господарювання – 
все творилося, твориться й може відбутися лише на основі певних ідей. Ідеї 
виступають головним рушієм розвитку в усіх сферах буття і галузях 
людської діяльності. Духовний початок передує кожній дії. Це дає підставу 
сказати, що ідея (думка) творить людське буття, визначає його 
характер. А відомий вислів – «ідеї правлять світом», може найбільш повно 
передає проникнення людини в систему пізнання світу, самопізнання  та 
самотворення. У міру зростання свідомості, люди все більше приділяють 
уваги дослідженню ідейного начала й в одній з найскладніших та 
утаємничених сфер духовності – сфері самопізнання та самотворення. 

Результати таких досліджень переконують, що в їх структурі  виключно 
велика роль належить пізнанню  етнонаціонального в людині. 

З’ясування сутності ідейних основ етнонаціонального з певного часу 
стає провідним в системі пізнання, самопізнання та самотворення людини. 

Переконливе пояснення такої уваги людей до з’ясування ролі 
національної ідеї в житті народів ще в 1837 р. дав П. Чаадаєв. В «Апології 
божевільного» він писав, що: «Дійсна історія народу починається тільки 
з того дня, коли він проникається ідеєю, яка йому довірена і, яку він 
покликаний здійснити і, коли почне виконувати її з тим наполегливим, 
хоч і скритим інстинктом, який веде народи до їх призначення»1.  

І сьогодні, щоб хто не говорив, національне продовжує жити й 
проявлятись в людині навіть тоді, коли його намагаються не помічати. 
Саме етнонаціональне  складає одну із визначальних  характеристик 
людини, уособлює її природу, характер, особливості мислення, 

                                           
1 Чаадаєв П. Апология сумасшедшего // Русская идея. – М., 1992. 



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 157

світосприйняття та способу дії. Кращою ілюстрацією в цьому може стати 
творчість відомих письменників, поетів, художників, артистів. Навіть в 
іномовному  тексті творчість М.Гоголя передає відчуття української 
природи, колориту народного побуту, психології, рис характеру, образу 
мислення та дії людей. 

Відомий іспанський співак Х.Іглесіас  на запитання журналіста: а 
скількома мовами  тепер йому доводиться співати, відповів, що й 
французькою і англійською, і німецькою, і хінді й багатьма іншими. « Та 
якою б мовою я не співав, душа моя завжди залишається іспанською». І 
національне, як і в цьому випадку, не є лише ліричним обрамленням суті. 
Воно і є сама суть людини. Бо «людина, – як справедливо зауважував 
М.Гайдеггер – є тим, чим вона є саме тоді, коли свідчить про власне 
існування». – І це свідчення «...співтворить саме існування людини»1. 

Додамо тут, що в такій же мірі й спільноти. 
Навіть у своєму повсякденному спілкуванні кожна людина, незалежно 

від того помічає вона те, чи ні, проявляє свою Природу. 
Наука самопізнання, а отже й про національну ідею, якраз і покликана 

допомогти людям побачити й усвідомити свою природну сутність і тим 
сприяти їхній самореалізації. В цьому й є найвище призначення науки про 
людину.  

Та яким би переконливим не видавалося це положення, сказане аж ніяк 
не означає, що все тут відбувається чітко, послідовно, еволюційно. Бо в 
процесі самопізнання є й свої піднесення і спади, посилення та затухання 
уваги. 

Ось і тепер ми стали свідками й безпосередньо причетними до 
намагання української спільноти суттєво поглибити своє уявлення та 
розуміння того, хто ж ми є в цьому світі, в чому визначальний сенс нашого 
буття, а звідси й національного інтересу в найширшому його розумінні. Бо 
національна ідея й національний інтерес то органічно пов’язані між собою 
явища. Останній, власне, тільки може бути адекватно визначений в процесі 
пізнання національної ідеї.  

Поняття сутності національної ідеї тепер для нас набуває особливого 
значення ще й в зв’язку з виробленням нової ідеології та стратегії 
формування й розвитку сучасної політичної нації, окремої (самостійної) 
української держави. 

Та чи не головним рушієм тут стала нагальна потреба позбавити на 
кінець психологію й свідомість українця як від негативних стереотипів, 
хибних гіпертрофованих уявлень про власні чесноти (що українська нація 
найдавніша у світі, що й колесо винайшли українці, й хліб перший був 
спечений і кінь перший приручений в Україні, та що там й Ісусові коріння в 
Україні), так і від беззастережного заперечення та спотворення 
національних здобутків та ідеалів, що завжди приводило й буде приводити 
до втрати власної гідності й самоповаги, породжувало й буде породжувати 
низькопоклонництво перед усім іноземним , а головне завдавало й завдає 
великої шкоди  вибору власного шляху розвитку. Ми й до цього часу не 

                                           
1 Гайдеггер М. Гельдерлін і сутність поезії // Всесвіт. – 1993. – № 7-8. 
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можемо собі однозначно відповісти, а яку ж державу будуємо? І чи те 
будуємо, чого хочемо? 

А сталося це в першу чергу через те, що в українській спільноті довгий 
час насаджувалося відношення до національної культури, духовності як до 
чогось другорядного, фрагментарного, хуторянського, того, що не мало 
самодостатнього значення, то ж і уособлювалося скоріше з побутом, 
звичаями тощо. А культура українців як така, буцімто, потребувала 
серйозної перебудови, що на ділі вело до корчування духовних коренів 
народу, його національно-культурної деградації. І найбільш відчутно це 
позначилося на мові – своєрідному барометрові здоров’я та хвороби нації, 
стані її свідомості. Навіть у сучасному лексиконі українське пов’язується з 
чимось другорядним, не серйозним. У "доброзичливців" до цього часу 
побутує поговірка: «Ви серйозно, чи по українські?» 

І в нашій науці склалося парадоксальне становище, коли у вивченні 
важливіших напрямків  розвитку суспільної думки ми суттєво відстали від 
подібних досліджень тих же поляків, росіян, не говорячи про 
західноєвропейців. По суті в загоні виявилась наука українознавство. 

Період з 30-х і майже по 90-ті рр. ХХ ст., за окремими відмінностями, 
українознавство як цілісна система наукових знань фактично не 
розвивалося. 

Тенденція другорядності в оцінці та вивченні духовної спадщини, 
культури українського народу виявилась настільки сильною, що й з 
проголошенням окремої (незалежної) української держави продовжувала 
діяти майже в незміненому вигляді. Що й засвідчила спроба шляхом 
імітованої в пресі дискусії про українознавство якщо не загасити, то хоч би 
призупинити намагання ввести в нормальне, природне русло процеси 
дослідження та вивчення нинішньою українською спільнотою духовного 
спадку народу, формування цілісної науки про нього. 

То ж нелегким і надто болісним видався процес нашого дозрівання до 
самопізнання.  

Та може саме вимоги часу, більше ніж що інше, привели нас на кінець 
до усвідомлення великої невідповідності між роллю національної ідеї в 
осмислених діях спільноти й станом її дослідження українською наукою та 
вивченням в системі освіти. 

Не дивно, що тепер пошуки шляхів розв’язання проблеми в раз вийшли 
далеко за межі суто академічних установ і стали об’єктом уваги політиків 
державних діячів, громадськості, засобів масової інформації. 

Підтвердженням тому може стати й ініціатива газети «Урядовий 
кур’єр», на шпальтах якої нещодавно (27.06.2002 р.) було вміщено 
пропозицію представника української діаспори (США) професора Осипа 
Мороза, який запропонував разом з іншими однодумцями на Заході та в 
Україні  створити фундаментальну працю, присвячену сучасній ідеології  
української нації. 

Та хоч сама по собі пропозиція є слушною й вартою всілякої підтримки, 
що до засобів її реалізації не можуть не виникнути певні застереження: по-
перше, чому в розв’язанні такого серйозного і неминуче актуального 
питання нам треба вдаватись до "мізкового штурму", по-друге, чому 
організатори науки, поважні наукові інституції України знову 
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«дочекались» ініціативи вчених діаспори? Чому при АН , чи принаймні 
академічному інституті до цього часу  не створено центру, який би 
спеціально системно й систематично досліджував би цю проблему. 

І це за умов, коли внутрішня наша зацікавленість  з кожним днем 
посилюється тим, що формування національної ідеології та політики 
відбувається в умовах наростаючого пресингу глобалізаторів. 

За таких обставин будь-яка байдужість, зволікання, тим більше 
упередженість в трактуванні національної ідеї неприпустимі. Бо мова йде 
вже не тільки про наукове осмислення явища (поняття), а й про 
пошуки адекватних відповідей на виклики часу, в тому числі: про 
вибір шляхів, напрямків і засобів розвитку, усвідомлення та 
визначення специфіки прояву національних інтересів в умовах  
глобалізації, з’ясування підґрунтя, на якому має тепер творитись і 
розвиватись духовність народу тощо. Тобто відповіді на ті ключові 
питання розвитку, зміст і характер яких в кінці кінців стає 
вирішальним не лише в становленні, а й подальшій долі нації. 

Україна нині, як колись билинний витязь, стоїть перед розвилкою доріг. 
Куди йти, як рухатись? 

Тепер уже зрозуміло, що відродити Україну тільки зовнішніми 
економічними та політичними засобами не вдасться, по скільки необхідне в 
першу чергу духовно-моральне відродження нас самих після різких і 
небезпечних поворотів спочатку наліво, а тепер направо. Бо виявляється, 
що й на дорозі, що веде направо, нас чекає не краще. На ній необхідно 
здолати стільки небезпечних проваль та колючих парканів, неприступних 
кам’яних фортець, що можна втратити не лише коня (дивись вола, корову, 
свиню й ін.), а й власну голову. Адже, творці «новітніх» концепцій 
глобалізації наполегливо доводять, що від нині духовні підвалини 
спільноти майбутнього будуть творитися не на національних, а на 
«універсальних» (загальнолюдських) принципах і стандартах 
«громадськості». 

То чи не кращий був би вибір – йти прямою, своєю дорогою, не 
коливаючись ні ліворуч, ні праворуч. Хоч, напевне, і на цій дорозі нас 
чекають не абиякі випробування, але є надія, що так удасться зберегти 
Україну й власну голову зі своїм самобутнім обличчям. 

Але крім усвідомлення й пошуків розв’язання цих життєво важливих 
питань, період значимий ще й тим, що в науковому аспекті він дозволив і 
нам накінець побачити закономірність: «національною ідеєю ми 
починаємо цікавитись тоді, коли народ помічає свою єдність, свій 
внутрішній зв’язок, свій історичний характер, свої традиції, своє 
становлення й розвиток, свою долю й призначення, робить їх 
предметом своєї свідомості, мотивування своєї волі»1. 

То ж нелегко даються нам відповіді. І тому так важливо у їх пошуках, 
з’ясуванні сутності явищ і причин протиріч, що виникають, як і завжди 
звернутись до витоків, а отже, в першу чергу усвідомити сенс, саму ідею 
вибору, який ми хочемо зробити. 

                                           
1 Бубер М. Народ и его земля // Избр. произвед. – Б.м., 1979. 
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Багатовіковий досвід людства в осмисленні свого буття, поведінки та дії 
спочатку на рівні здорового глузду, а в історичному періоді й на науковому 
рівні, переконливо підтверджує, що в основі будь-якого явища Природи, а 
від так і в підході до його пізнання, в поведінці та діях людей (розумних) 
лежить визначальна  універсальна ідея, функцією якої є «проектування» й, 
відповідно, «відтворення» усіх їх, як і дій людей, духовно (ідейно). 

Перш чим побудувати дім, виорати поле, виростити  й зібрати урожай 
тощо люди неодмінно все це «творять» у своїх головах у вигляді ідей, 
мисленевих проектів, планів майбутнього дійства, можливих його 
наслідків. 

І це не випадково. Логіка поведінки та дії людей до певної мірі є 
відтворенням логіки й дії загальних законів природотворення та 
розвитку. 

А тому головним для людей тут стає – як найповніше усвідомити й 
адекватно відтворити в своїй уяві та поведінці логіку цих законів при 
неодмінній єдності матеріального й духовного в їх сутності. 

І, як здається, у К.Маркса були всі підстави стверджувати, що 
існування речей ми маємо оцінювати за допомогою мірила, яке дається 
сутністю внутрішньої ідеї1.  

У контексті законів Природи універсалізм ідеї (ідей) творення й 
відображення бачиться логічним і не минаючим як у формах, так і в змісті 
(сутності) буття. І аж ніяк, на нашу думку, не випадково, своє відображення 
він (універсалізм) знайшов і у віковічній книзі людського досвіду – Біблії, 
де стверджується, що першим у світі людей було слово. Коли ж слово 
сприймати як форму прояву ідеї (думки), то неодмінно прийдемо до 
поданих висновків. 

І висновки ці не будуть надто оригінальними як з об’єктивних причин 
(величезного досвіду природотворення), так і через усвідомлення його 
попередниками. 

Чи не вперше цілісно, в синтетичній формі, таку думку висловив 
німецький поет і мислитель Фрідріх Гельдерлін. який зокрема писав: 

«Багато зазнала людина. 
Не одного з Богів назвала, 
З того часу, як ми є мовленням 
І чуємо одні одних»2.  
Основою буття людей розумних, говорить поет є мовлення, яке 

відтворює  їх мислення. 
Усі різновиди мовлення (словесності), що відтворюють ідею (думку) 

самоусвідомлення народу, його устремління до волі, кращого життя стали 
провідними й в творчості визначних поетів та письменників України. 
Широковідомі Шевченкові слова: 

«... Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 

                                           
1 Маркс К., Енгельс Ф. Дебаты о свободе печати // Соч. – Т.1. 
2 Гельдерлін Ф. «Ти примерителю, котрий ніколи не вірив...» // Всесвіт. – 1993. – № 
7-8,  



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 161

Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово...»   / «Подражаніє 11 псалму»/  
найкращим чином передають головну ідею й лейтмотив усієї творчості 

поета. 
Такі ж думки і в найширшому діапазоні відтворені і в поетичній та 

прозовій творчості П.Куліша: 
«Отечество собі грунтуймо в ріднім слові: 
Воно, одно воно від пагуби втече, 
Піддержить націю на предківській основі,— 
Хитатимуть її політики, вотще; 
Переживе воно дурне вбивання мови, 
Народам і вікам всю правду прорече».  / Із листа до Марусі Вовківни/ 
«Слово нам верне і силу давнізну і волю...» / «Сум і розвага»/ 
«Спасеніє нашого краю — в нашому слові. Слово земляка укаже 

землякові і виявиться сила общественна, которої тепер немає, явиться воля 
і дума єдина!» / Із листа до Г.Галагана/ 

Як і завжди неповторно, образно й переконливо сприйняття слова подає 
П.Тичина: 

«Ми в тобі (слові - Л.Т.) знаходим: 
блиски гроз і цвіт задуми 
пісні дзвін, моральність думи, 
ми в похід з тобою ходим —  
все в тобі знаходим.»  / «Слово»/1. 
Напевне, виклад думок духовних провідників можна було б 

продовжити, але й наведені достатньо переконують, що від часів творення 
Біблії й до сьогодення люди завжди задумувалися над основами буття та 
через мовлення намагалися відтворити своє розуміння його сутності й 
диференціацію в природній, психологічній, ментальнісній, мовно-
культурній особливості, в тому, що відтворює його етнічний оріал. 

 І саме тут у декого виникають не абиякі сумніви. Бо ідея творення то 
справа суб’єкта. І її багато хто пов’язує лише з діяльністю людини 
розумної. Але в цьому разі ми знову повертаємося до питання без відповіді 
про те, а що ж було першим – куриця чи яйце? 

Бо якщо ідея творення та й саме мислення, в певних формах, притаманні 
лише людині, то як все це виникло: стихійно, чи все-таки за логікою 
законів розвитку. 

На нашу думку, людина відрізняється від будь-якого іншого явища 
пізнаної нами Природи тим, що вона здатна на рівні свого розвитку 
осмислювати не лише сенс (ідею) світобудови, а й власного творення і 
діяти у відповідності з їх законами. 

Не вдаючись до аналізу теологічного тлумачення наведеного раніше 
біблійного положення, робимо для себе висновок – в ньому відтворено 
усвідомлення того факту, що світ, в якому ми живемо дійсно творився, 
розвивався й розвивається за законами ідейної (розумної) першооснови. І 

                                           
1 Тичина П. «Не бував ти у наших краях». – К.: Поліграфцентр КУ ім. Т.Шевченка, 
б.р. 
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вона ця першооснова присутня в усьому, не залежно від того як (на якому 
рівні) сприймається людьми. Чим на вищий щабель свідомості й 
самосвідомості (духовності) піднімаються люди, тим відчутнішими стають 
сенс і взаємодія людства з загальною всесвітньою розумною (духовною) 
першоосновою творення та розвитку. 

А проблеми взаємодії людей тут завжди визначались (обмежувались) 
обширами й рівнем їх свідомості й самосвідомості. 

Цікавою в цьому контексті видається гіпотеза, висловлена академіком 
російської академії медичних наук Судаковим К.В., який, зокрема, бачить 
людину (її розум, духовність) включеними (на певному етапі) в єдину 
інформаційно-розумову космічну систему. 

І недоліком нинішнього стану такого включення він вважає те, що 
людина як би призупинилась у своєму розвитку на етапі інтелектуального 
начала, де вона мов би зациклилася на самій собі. Мірою свого розвитку 
(його ідейного начала) вважає саму себе. Тоді як розв’язання проблеми слід 
шукати в переході до іншого рівня участі людини у взаємодії по створенню 
загального (єдиного) космічного розуму. 

Земні обмеження зводять земну думку лише до людського слова, хоч і в 
глибинах людської свідомості хай не чітко, але незмінно зберігається 
відбиток космічного ієрогліфа. 

То ж головна проблема сучасної людини (отже й суспільного розвитку) 
знайти себе в межах загальних законів природотворення й розвитку, 
усвідомити специфіку прояву цих законів і той факт, що за межами дії цих 
законів вона сама по собі нічого доцільного зробити не зможе. 

Виникнення, розвиток, досягнення вершин розвитку будь-якого явища 
та зворотний шлях, що веде до затухання процесу, його трансформації, 
відбувалися, відбуваються й неодмінно будуть відбуватися на засадах ідей, 
що відтворюють закони не лише нашого буття, а й Всесвіту. 

Отже, сказане вірно як стосовно безмежно великого й єдиного цілого, 
так і будь-якої його складової. Усе в єдності та взаємодії. 

І коли тепер ми ведемо мову про будь-яку ідею й національну ідею, 
зокрема, то неодмінно повинні мати на увазі: по-перше, ту природну 
першооснову, головні параметри явища (процесу), які закладалися при їх 
формуванні і, які діють до кінця їх існування; по-друге, виходячи із законів 
діалектики Природи (все в світі перебуває в русі, взаємодії й постійному 
розвитку) в духовному сенсі (на рівні ідеї) важливо з“ясувати й найповніше 
врахувати в дії головні напрямки та тенденції розвитку, які визначаються 
взаємовпливами багатокомпонентного, але єдиного світу. 

Нескладно побачити, що така методологічна візія вступає в протиріччя з 
деякими підходами, якими тепер зарясніли журнальні та газетні публікації, 
наукові збірники та монографії й де робляться спроби пояснити природу та 
сутність національної ідеї взагалі і української, зокрема. 

Їх контекст має не абияке значення для розуміння стану наукових 
досліджень проблеми й найбільш актуальних напрямків її осмислення та 
розвитку на сучасному етапі. 

Перш за все, впадають в око непоодинокі спроби реанімувати ідеї, які 
поширювались ще в ХІХ ст. про те, що з завершенням національного 
визволення колоніальних народів (поневолених націй) та державного їх 
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визначення національні проблеми (в т.ч. і питання національної ідеї, 
національних рухів й національно-політичного, зокрема) самі собою будуть 
зняті. І тепер можна зустріти твердження, що питання пов’язане з 
національною ідеєю надто спірні й не лише у визначенні, а й по суті, щоб 
можна було говорити про них однозначно. При цьому робляться посилання 
на авторитети західної політологічної, філософської та історіософської 
думки, як це було в радіопередачах «Ідеологія для України». 

Тут посилалися і на 3-х томне видання Лауреата Нобелівської премії 
Ф.Гаека і на К.Ясперса та ін. в тому, що ці науковці в своїх публікаціях 
заперечували існування спільної для всіх ідеї. Такої ідеї буцімто немає й не 
може бути. Бо як тільки появляються загальні цілі – суспільство відразу 
трансформується в тоталітарне. І тоді, як говориться, не до національної 
ідеї, бо люди будуть зайняті ідеєю власного існування. То ж свідомо, чи не 
свідомо робилася спроба розглядати як однопорядкові і національну ідею, і 
політичну ідеологію. З посиланням на К. Ясперса стверджується, що така 
(національна) ідея якщо й може існувати, то тільки для невеликих груп 
(сім’я, секта і т.п.). То ж знову питання повертається в площину,  а чи існує 
така ідея для всієї нації (народу) й чи потрібна вона взагалі?  

Не вдаючись до аналізу природи таких підходів, скажемо, що 
методологічно вони не можуть бути прийнятними для розкриття сутності 
національної ідеї. Національна ідея, як і будь-яка інша, не може бути 
надто великою чи надто малою. Вона має бути адекватною явищу 
(процесу). Ідея як засіб творення й відтворення (духовно) може бути 
лише відповідною заданим параметрам творення, самотворення й 
розвитку.     

Постановка ж питання а чи є у нас національна ідея, може сприйматись 
скоріше як методичний, розмовний, освітній прийом журналіста, вчителя, 
викладача, але не по суті. Бо в іншому випадку така формула була б не 
логічною: раз є явище, то неодмінно є й ідея його творення та 
відображення. 

Отже питання про національну ідею – це питання про націю. Є нація – є 
національна ідея. Інша справа, наскільки національна ідея усвідомлена, 
наскільки  знання про неї стали керівництвом до дії національного 
суб’єкта. 

В іншому разі мали б погодитись з підходом, запропонованим 
акад. П.Толочко, який стверджує, що в Україні взагалі поки що 
національної ідеї немає. Бо її він пов’язує з ким і з чим завгодно: з 
політичними партіями, конфесіями, характером державного будівництва 
тощо. Про яку ідею, буцімто, можна говорити в суспільстві, яке доведене 
чисельними партіями та конфесіями до стану чвар, хитань та розбрату. За 
таких умов, на думку академіка, нам якнайскоріше слід подбати про 
побудову в Україні громадянського суспільства. А ідея цього суспільства 
тоді й стане національною ідеєю1. Не так виявляється уже все й складно.  

                                           
1 Толочко П.П. Від Русі до України // Вибрані науково-популярні, критичні та 
публіцистичні  праці. – К., 1997. 
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Не зрозуміло, правда, як в суспільстві, де утверджується примат 
загальнолюдських цінностей (значить ідей) над національними взагалі 
можна вести мову про національну ідею. Але те уже "дрібниці". Головне – 
заперечення реальності української ідеї. Та коли візьмемо на озброєння 
таку методологію, нам складно буде (якщо взагалі можливо) дібратися до 
істини, зрозуміти сенс національної ідеї, її структуру, соціальні функції, 
динаміку й особливості розвитку. 

За таких умов національна ідея не буде мати єдиного стрижня. А це 
суперечитиме феномену нації як єдиного цілого в часі й просторі, її 
історичному покликанню. І не тільки: довелося б переглянути (заперечити) 
й інші принципові моменти, які уже доведені наукою: тяглість та єдність 
історичного розвитку людства (єдність через багатоманіття та самобутність 
складників) тощо. Те,  про що найліпше стосовно українців сказав 
М.Грушевський: «Соціальний і культурний процес становить ... ту 
провідну нитку, яка веде нас незмінно через усі вагання, через усі 
флюктуації політичного життя – через стадії його піднесення і упадку та 
перетрубації, а навіть катастрофи... Звичайно, робилося навпаки: слідячи 
історію політичних організацій, пришивано куски історії українського 
народу до історії державного життя польського чи великоросійського 
народу, і вона розпадалася на ряд розірваних, позбавлених всякої тяглості і 
зв’язку епізодів. Навпаки, вона стає органічною цілісністю, коли в основу 
досліду кладеться  соціальний і культурний процес, де тяглість не 
переривалася ніколи... Він визначає нам провідну дорогу від наших часів до 
найдальших історичних і навіть передісторичних1. 

До кого ж тепер ми хочемо принести кусні власної історії? Тож скоріше 
доведеться погодитись з М. Драгомановим , який стверджував, що 
«національне живе в людині» і навіть тоді, додамо, коли вона того не 
помічає. Інша справа, коли вона починає це усвідомлювати. 

За таких обставин стає світлішим око як стосовно історичного досвіду, 
так і вироблення адекватної ідеології, стратегії розвитку та політичної дії. 
Тому більш виваженою бачиться думка, що українське суспільство тепер 
стоїть перед нагальною необхідністю «дозріти» (не виробити, не 
сконструювати, а саме так «дозріти» і то як найшвидше (бо виклики 
часу є надто грізними) до своєї органічної національної ідеї (підкр. 
нами - Л.Т.), яка була б адекватною реаліям сучасного  світу2. А коли з 
цим погодитись, то відповідь на питання  стосовно природи національної 
ідеї, її витоків й розвитку можна  сформулювати: основи її закладаються в 
процесі творення нації, народу) відповідно до їх природо-історичного 
покликання. І за віком творення вона співпадає з віком творення самої 
етнонації. 

За своєю ж сутністю національна ідея, як і будь-яка інша ідея 
природотворення, може бути визначена як вираз внутрішньої сутності 
нації, її відтворення ідейно (духовно).  

                                           
1 Грушевський М. Історія України-Руси в 11 т-х, 12 кн. – Т. 1. 
2 День. – 2002. – 2 лютого.  
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Особливістю ж національної ідеї (як й інших ідей суспільного розвитку) 
є те, що вона не зводиться лише до фіксації та відтворення  внутрішньої 
сутності явища, а вказує на його мету й через свідомість суб’єкта впливає 
на характер процесу, його динаміку й ефективність. 

Розкриваючи мету й завдання процесу пізнання й самопізнання  
національна ідея (її усвідомлення) стає началом і основою процесу, 
передумовою створення методології науки про націю (народ). 

Національна ідея (на відміну від ідей окремих сфер життєдіяльності 
нації) постає як цілісне інтегративне, комплексне явище, по скільки 
відтворює не тільки сутність цілого, а й визначає його структуру, 
ієрархію й взаємозалежність її компонентів, є основою творення 
методології науки про нього. 

Як уже підкреслювалось, на основі дослідження, вивчення й 
усвідомлення національної ідеї визначається національний інтерес 
(покликання) у найширшому його розумінні. 

В результаті усвідомлення суб’єктом національного інтересу політична 
воля нації, господарювання, культура, мораль і т.д. підпорядковуються 
його реалізації. А в змістовому визначені національного інтересу перед 
нами найбільш чітко й повно постає не тільки сутність етнонаціонального 
буття, а й єдність та ієрархічне зчеплення ідей його внутрішнього 
самовиразу. 

Але національна ідея, як і сама нація, перебуває в постійному розвитку. 
Тому вона і не сприймається як раз і на завжди дана величина, а має 
відтворювати всі зміни, які відбуваються з національним суб’єктом під 
впливом його взаємодії з оточуючим світом. Та зміни ці не відкидають 
принципових основ нації. Вони скоріше тактичного чим стратегічного 
плану. Нація всякий раз адаптується в оточуючому середовищі, виробляє 
найбільш адекватний інструментарій реалізації свого історичного 
покликання. Відповідні трансформації відбуваються і в національній ідеї. 
Але функції останньої не зводяться до механічного, дзеркального 
відображення явища, а через свідомість національного суб’єкта починають 
все активніше впливати на перебіг подій. В цьому, крім іншого, й полягає 
велике зацікавлення людей в пізнанні сутності та механізмів прояву 
національної ідеї. 

У такому методологічному висвітленні стає зрозумілою вся 
безпідставність спроб відірвати  ідею від її носія, перетворити її  в 
самодостатнє явище, чинник безпосередньої дії. Саме такі спроби й стають 
підґрунтям для заяв-претензій на зразок, що національна ідея в Україні не 
спрацювала, або що «національну ідею в Україні ще необхідно створити». 

Реальне життя людей, а не Омелькові мрії на печі, однозначно 
підтверджує, що найліпші ідеї, проекти, плани тощо так і залишаються 
мертвою буквою, пустою фразою, якщо люди обмежуються лише 
розмовами про них і  не забезпечують їх реалізацію. 

Бо ідеї взагалі нічого не можуть здійснити. Для здійснення ідей потрібні 
люди, які повинні застосовувати практичну силу1.  

                                           
1 Маркс К., Енгельс Ф. Святое семейство // Соч. – Т. 2. 
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Розмови ж про необхідність створити на кінець національну ідею в 
Україні можна атестувати скоріше як «добрі намірі». Та відомо, що й 
добрими намірами можна мостити дорогу в зовсім інший бік. 

Своєрідний приклад «з добрими намірами»,  нажаль, продемонстрували 
нам і перші коментарі-репрезентанти тепер відомого проекту Осипа 
Мороза в «Урядовому кур’єрі». Складно зрозуміти про що ж все таки в 
коментарях йде мова й до чого нас запрошують: створити фундаментальну 
працю, яка б досліджувала національну ідею, чи розробити концепцію, 
ідеологію національної держави чи якоїсь політичної партії. Відразу 
зазначимо, що явища ці бачаться не однозначними. Національна ідея – це 
те, що складає основу будови й розвитку нації і національної держави 
на весь відміряний природою час. В той час, коли ідеологія — це 
похідне, засіб моделювання основ політичної дії певного покоління, 
держави і навіть у певному періоді. Воно може і повинно співпадати з 
головною ідеєю національного розвитку. Але, нажаль. (можливий і такий 
варіант) може діяти в супереч національній ідеї. 

За таких умов і відбувається підміна не лише понять, а й самої суті 
національної ідеї політичною ідеологією певних партій, верств чи груп 
населення. І, як наслідок, в структурі змісту національної ідеї на перший 
план як домінанти пропонуються ті структурні компоненти, які є 
похідними мають підпорядкований характер. Зокрема, тепер від 
українських політиків та політологів можна почути, що основу української 
національної ідеї має складати європейський вибір, ідеї демократичного 
лібералізму, оскільки так є тепер у всій цивілізованій Європі. Що нам треба 
впроваджувати стандарти європейського життя робити все, щоб молоде 
покоління українців ідентифікувало себе з європейцями тощо. У згаданій 
публікації в «Урядовому кур’єрі», серед іншого, автори стверджують, що 
національною ідеєю може бути навіть ідея добре проведеної приватизації, 
як це було зроблено в Чехії. 

На думку іншого коментатора суть національної ідеї полягає в тому, 
щоб ми усвідомили, що «нація має бути "найсильнішою, найбагатшою", 
одним словом «най»! А навіщо? Зрозуміти неможливо. 

Це, так би мовити, з одного боку. З іншого українську національну ідею 
з легкої руки її опонентів ще й до тепер  проголошують породженням 
українського егоцентризму, накидаючи на неї стереотипи українського 
політичного націоналізму й, відповідно, якості, які мов би властиві 
політичному націоналізму (егоцентризм, ксенофобію і т.п.). Такого роду 
версії  самі собою  аж ніяк не проясняють, а лише  затуманюють суть 
національної ідеї. Оскільки кожен народ має сій природній вираз. І цей 
вираз не протистоїть іншим, а лише утверджує  самобутність, 
неповторність і в той же час і взаємозацікавленість у зміцненні єдності. 

Ще більш прикрими бачаться роздуми про «універсальну націю», яка б 
була цікавою для всіх. Просто якесь марення від науки. Бо як тільки нація 
стане "універсальною, однаково привабливою для всіх», вона вже не буде 
нацією у власному розумінні слова, та й потреби в ній не буде. Такою ж 
постає пропозиція спрямувати пошук у бік трансформації релігійних ідей в 
національну ідею тощо. Сумні якісь виходять віхи для створення  
фундаментальної праці, присвяченої дослідженню ідейних засад 
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української нації. Як говориться, за каменями фундаменту не видно. За 
такою методологією не виключено, що кожне покоління українців 
намагатиметься творити власну  національну ідею, а це суперечитиме 
самому принципу часопросторової її єдності. 

Бо ідея нації, перефразовуючи відомого російського філософа 
В.Соловйова є не те, що вона сама про себе думає в часі, а те, що Природа 
подумала про неї у віках. 

То ж коли ми хочемо пізнати сутність власної національної ідеї, то 
маємо заглядати не стільки за сусідський паркан, скільки у віки власної 
історії, але не для обтяження себе давно зтоптаними прадідівськими 
тапочками та іншими архаїзмами, а щоб розгледіти умови та підґрунтя 
творення нації, з’ясувати й усвідомити закономірності процесу, як 
відповідно, й ідеї його внутрішнього самовиразу. Побачити як навколо 
стрижня – національної ідеї формувалась, формується, має формуватись 
система ідей в різних концентрах буття народу, яким чином ці ідеї 
узгоджувались між собою. 

Отже, коли спробувати зробити деякі узагальнення із сказаного, то 
необхідно констатувати: 

по-перше, що в дослідженні цієї надто важливої проблеми ми все ще 
перебуваємо під впливом скоріше інтуїції та емоцій, чим наукової 
аргументації. Дослідження й осмислення національної ідеї як цілісного, 
системного явища і як процесу в Україні розпочалося лише з кінця ХХ ст.; 

по-друге, в українській науці до цього часу  не вироблено єдиної 
методології таких досліджень, не визначено їх пріоритетів та засобів 
здійснення. Ведення ж не координованих досліджень без чіткої методології 
веде до великої й часто непродуктивної витрати сил. 

Дії деяких дослідників національної ідеї нагадують поведінку 
малодосвідченого працівника, який підходе до надскладної машини і, не 
думаючи про єдину її сутність і здатність, хапається за перший же важіль, 
що попався під руку, не здогадуючись навіть про можливі наслідки. І так, 
як і недбале та необізнане поводження з машиною загрожує її знищенню, 
так і людина виявляється в небезпеці, продовжуючи нехтувати наукою 
самопізнання; 

по-третє, сподівання знайти вирішення проблеми шляхом якихось 
окремих заходів (видання монографічної праці, проведення конференції і 
т.п.) не  можуть стати вирішальними, по скільки проблема дослідження 
національної ідеї є проблемою не лише минулого, а й сучасного та 
майбутнього нації.  

То ж враховуючи виключно важливе значення національної ідеї в житті 
народу й держави було б доцільним (повторюсь) при АН України створити 
центр дослідження проблем формування та розвитку національної ідеї, а 
також відповідні дослідам такі підрозділи в гуманітарних, наукових і 
освітніх закладах, а їх напрацювання повинні стати органічною 
складовою системи вищої й середньої освіти шляхом включення до 
навчальних програм і планів спеціальних курсів єдиної дисципліни, 
якою і є уже на сьогодні українознавство. 
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Калакура Я. С. (Київ) 

  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  

УКРАЇНОЗНАВЦЯ 
 
У статті розглядається методологічний інструментарій 

українознавця. Автор наголошує, що оволодіння методологічним 
інструментарієм, його комплексне застосування є вирішальним чинником 
подальшого розвитку українознавства, підвищення його науково-
теоретичного рівня і суспільного значення. 

 
З відновленням державної незалежності України почався новий етап 

розвитку українознавства як комплексної інтегруючої системи знань про 
Україну та українство. Особливість цього етапу полягає в тому, що в один 
могутній потік українознавчих досліджень зливаються всі течії, наукові 
школи як минулого, так і сучасності, ті, що діяли на етнічних теренах 
України й ті, що функціонували в діаспорі. Формується своєрідна 
соборність українознавців різних континентів, усіх поколінь, сама наука 
про Україну, з одного боку, поповнилась свіжими, молодими силами, які не 
закомплексовані стереотипами тоталітарного минулого, а з другого боку, в 
українознавстві досить потужно працюють дослідники, які формувалися 
під пресом методології марксизму, але зуміли відійти від її догм, розірвати 
з ідеологічною заангажованістю, по-новому переосмислити свою роль у 
науковому обгрунтуванні феномену українства, його історичної місії, 
сприйняли українську національну ідею і прагнуть оптимально 
прислужитися Україні. За таких умов виняткового значення набувають 
проблеми методологічного інструментарію українознавця, опрацювання 
сучасних методик українознавчих досліджень 

Актуальність розробки методологічних проблем українознавства 
зумовлюється, окрім зазначених чинників тим, що серед однієї частини 
дослідників побутує недооцінка значення методології в науковому 
пізнанні, ігнорування набутого досвіду, трафаретне трактування 
методологічних принципів, методів, прийомів і способів дослідження, а 
серед другої має місце ігнорування методології взагалі. Роздаються також 
голоси про те, буцімто звертання до методологічних проблем є данина 
минулому і суперечить свободі творчості. Досить переглянути 
автореферати кандидатських і деяких докторських дисертацій, аби 
пересвідчитися в методологічній плутанині, безпосередності багатьох 
науковців. 

Заради об’єктивності слід визнати, що проблеми методології 
українознавства, його методологічного інструментарію, недостатньо 
опрацьовані. Лише окремі їх аспекти дістали висвітлення у працях 
П.Кононенка, Л.Токаря та ін.1 Пропонована стаття має за мету з’ясувати 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: предмет, завдання, історія, методологія // 
Українознавство. Наук. зб. – К., 1997. – С. 3-20; Токар Л.К. Українознавство: 
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зміст поняття «методологічний інструментарій», розкрити його системний 
характер, структуру, охарактеризувати основні компоненти 

Виходячи з того, що українознавство є системою знань, у якій приріст 
нових знань досягається на межі різних наук про Україну й український 
народ: історії, філософії, права, етнології, етнографії, філології, соціології, 
культурології, циклу знань з економіки, демографії, природознавства, 
географії і т.д., питання методології українознавчого дослідження мають 
пріоритетне значення. До того ж, методологія українознавства, окрім 
загальнонаукових методологічних засад і методів, включає в себе й 
методологію галузевих наук про Україну, що й надає їй інтегрального 
комплексного характеру, потребує системного підходу. Нагадаємо, що 
термін «методологія» має грецьке походження: methodos – шлях 
дослідження, теорія і підходи до пізнання та logos – вчення, наука, тобто 
йдеться про науку пізнання, вчення про методи. Сучасна методологія 
грунтується на загальній теорії наукового пізнання, на здобутках досвіду і 
виступає як синтез теорії і практики наукового дослідження 

Який зміст вкладається у поняття «методологічний інструментарій 
українознавства»? На наш погляд, це система принципів (правил), 
методів, прийомів, способів і засобів наукового пізнання. 
Методологічний інструментарій українознавця можна розглядати як 
взаємозв’язаний, органічно цілісний комплекс трьох основних 
компонентів: 

а) принципи (правила) дослідження;  
б) методи (прийоми, способи) пізнання; 
в) допоміжні або спеціальні засоби дослідження: оргтехніка, 

інформаційні технології, обчислювальна техніка тощо. 
Зупинимось докладніше на характеристиці кожного з перелічених 

компонентів методологічного інструментарію українознавця. Його основу, 
або фундамент складають методологічні принципи. Під принципами 
дослідження розуміють емпірично вироблені, науково осмислені і 
практично усталені найважливіші правила пізнання, дотримання яких 
закладає гарантії глибокого вивчення і правдивого висвітлення тієї чи 
іншої проблеми, явища, події тощо. Побутує думка, ніби визнання 
методологічних принципів, впровадження правил наукового пізнання є 
даниною марксистським догматам, пережитком тоталітарної доби. При 
цьому замовчується, що більшість з існуючих правил наукового 
дослідження були опрацьовані та виведені ще задовго до зародження 
марксизму, що комуністична система ідеологізувала деякі принципи, 
зокрема історизм, сформулювала і насаджувала лише матеріалістичне 
розуміння історії, партійно-класовий підхід в усіх галузях науки і 
суспільного розвитку, а на саме українознавство було накладено 
ідеологічне табу. 
                                                                                               
становлення та проблеми розвитку наукової системи // Українознавство. Наук. зб. – 
К., 1997. – С. 24-29; Його ж. Об`єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 
2001. – Число 1. – С. 25-34; Калакура Я.С. Історичні засади українознавства як 
науки і навчальної дисципліни // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 20-25 та 
ін. 
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Найважливішими правилами українознавчого дослідження є принципи 
історизму, системності, об’єктивності, всебічності, наступності 
(спадкоємності) світоглядності. Перелік цих принципів можна 
розширити, але виконання навіть перерахованих нами правил застерігає від 
помилок і прорахунків будь-якого дослідника. Ці принципи виведені з 
багаторічної дослідницької практики з набутого досвіду наукових шкіл 
Європи. Більшість з них сповідували провідні вчені України, які стояли 
біля витоків українознавства, зокрема М.Максимович, М.Костомаров, 
В.Антонович, М.Грушевський, І.Франко, І.Крип’якевич та ін.  

Що означає принцип історизму в українознавстві? Це універсальне 
правило, характерне для будь-якого наукового пізнання, однак в 
українознавстві воно має свою специфіку, зумовлену системним 
характером знань. Історизм орієнтує українознавця на послідовно 
історичний підхід як до суспільних процесів, подій і явищ у житті України 
й українського народу, так і до розвитку українознавчих знань, врахування 
конкретних умов, у яких жив і творив українознавець, у яких видавались 
його праці, утверджувались наукові концепції.  

Візьмемо, для прикладу, таку наскрізну українознавчу проблему, як 
етногенез українського народу. Дослідити її можна лише в опорі на 
конкретно-історичний та хронологічний підхід до вивчення всіх його 
етапів, починаючи від зародження людського життя на теренах України, 
розселення дослов’янських і ранньослов’янських племен, етнічної 
консолідації тих слов’янських племен, які склали основу давньоукраїнської 
народності, формування української нації, до її еволюції у націю політичну. 
На засадах принципу історизму можна виявити провідні тенденції 
етногенезу, вивести його закономірності, встановити його взаємозв’язок з 
державотворенням.  

Сфера застосування принципу історизму винятково широка. Він 
зорієнтований не тільки на аналізі і пізнання людського суспільства, а й 
процесів у розвитку природного середовища, які мають свою історію. 
Людина – частка природи, її головний компонент, ланка, яка зв’язує 
природу і суспільство.  

Історизм передбачає конкретність вивчення будь-якого процесу, 
явища, аналізу конкретної ситуації, характерної для відповідної епохи, 
доби, періоду, історичного часу, диктує їх розгляд у зв’язку з іншими 
процесами: політичними, філософськими, економічними, релігійними, 
адже українознавство – це великий пласт знань, пов’язаних не тільки з 
світським життям, а й з духовністю, історією релігії, церкви, міжконфесій-
них відносин.  

Принцип системності з другої половини ХХ ст. теж набув характеру 
універсального правила для більшості наук, які розвиваються як системи 
знань. Оскільки українознавство є інтегруючою системою знань про 
Україну й українство, принцип системності для нього має пріоритетний 
характер. Ще на початку ХХ ст. позитивістська історіографія звернула 
увагу на багатофакторність суспільного розвитку, вплив багатьох чинників 
на події, явища, суспільні процеси. Звичайно, дослідженням конкретних 
факторів суспільного розвитку займаються конкретні науки, однак багато 
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унікальних явищ відбувається на межі взаємодії різних факторів і пізнати 
ці явища можна лише на основі системного підходу до них. 

У самому українознавстві сформувались своєрідні концентри знань. 
П.Кононенко виділяє сім умовних концентрів українознавства, серед яких: 
Україна-етнос, Україна-природа, Україна-мова, Україна-історія, Україна-
нація, Україна-держава, Україна-культура1. Кожен з цих концентрів є 
підсистемою, а всі разом синтезують цілісну систему знань про Україну й 
український народ. Принцип системності спонукає українознавця 
пам’ятати й про інші компоненти системи, зокрема вплив міждержавних і 
міжетнічних чинників на українське суспільство, роль і місце української 
діаспори в контексті світового українства, його історичної місії. На шляхах 
послідовного дотримання цього принципу можна осягнути цілісність 
українознавства, виявити багатоманітність його зв’язків з спеціальними 
дисциплінами, побудувати загальну модель взаємообумовлених 
міждисциплінарних проблем, що потребують наукового розв’язання. 
Зрештою, завдяки принципу системності українознавство набуло 
комплексного характеру.  

Загальним і обов’язковим правилом українознавчого дослідження є 
об’єктивність. Воно вимагає від кожного науковця виявляти об’єктивність 
як суспільних процесів, так і розвитку знань про них, суб’єктивно-
об’єктивний характер джерельної бази, її достовірність, співставляти різні 
точки зору на те чи інше явище, подію, вичленяти найбільш правдиву 
інформацію, ступінь її повноти. Неодмінною умовою об’єктивності 
українознавчого дослідження є системний підхід і врахування усіх 
факторів, які впливають на суспільний розвиток. Шлях наукового пізнання 
включає перехід від вивчення окремих фактів до узагальнень і об’єктивних 
висновків.  

Звичайно, у кожному дослідженні взаємодіють дві сторони: дослідник, 
тобто суб’єкт, і об’єкт або предмет вивчення, причому домінуюча роль 
належить суб’єктивному фактору. Звідси випливає висновок про те, що 
абсолютної об’єктивності дослідження досягнути не можна, але прагнути 
до цього має кожен автор. Важливо також добиватися об’єктивності знань, 
здобутих кожною спеціальною наукою про Україну, уникати упередженого 
ставлення до тих науковців, чиї погляди «не вписуються» у прийняту схему 
або виходять за межі усталених конструкцій.   

Чим об’єктивнішими будуть спеціальні дослідження з історії, філософії, 
філології, права, тим об’єктивнішими стануть здобутки українознавства. 
Об’єктивність дослідження значною мірою визначається тим, наскільки 
здійснено об’єктивний підхід до відбору джерел, їх об’єктивної 
інтерпретації.  

Важливе значення для українознавчого дослідження має принцип 
всебічності, що тісно пов’язаний з принципами системності та 
об’єктивності. До будь-якого предмета українознавчого пізнання необхідно 
підходити всесторонньо, вивчати його з усіх боків: соціального, 
політичного, духовного, етнічного, правничого, філософського, 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1994. – С. 83. 
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економічного, міжнародного і т.д. Це стосується й опрацювання джерел з 
тієї чи іншої проблеми. Дослідник, що вивчає феномен української 
культури, наприклад, покликаний виявити і дослідити всі джерела, що 
містять відомості про розвиток духовності, освіти, науки, народної 
творчості, літератури, всіх різновидів мистецтва, архітектури і т.д. У межах 
кожного компонента культури мають розглядатись всі його течії, напрями, 
стилі, прояви, аналізуватись спадщина всіх діячів відповідної галузі 
духовного і матеріального розвитку.  

Ще більшою мірою принцип всебічності стосується такої комплексної 
проблеми як українська державність. З одного боку, державність включає в 
себе усі форми української держави, зокрема, Княжої доби, козацько-
гетьманських часів, періоду Української революції 1917-1920 рр., сучасну 
незалежну Україну, а з другого боку, різновиди української автономії у 
Великому князівстві Литовському, Гетьманщини другої половини ХVІІ-
ХVІІІ ст., радянської державності України. Крім того, державність це не 
тільки категорія суспільно-політична, а й історична, економічна, 
етнологічна, соціальна, культурна, дипломатична, а це означає, що 
всебічність українознавчого дослідження проблеми державності 
досягається тоді, коли воно опиратиметься на здобутки у цій царині 
політологів, правників, істориків, економістів, культурологів і т.д. 
Всебічність передбачає врахування не тільки внутрішніх чинників 
розвитку, а й зовнішніх, зокрема міжнародних.  

Неодмінним правилом українознавця є дотримання принципу 
наступності наукового пізнання, який не тільки застерігає від однобічності 
і суб’єктивізму, але найбільшою мірою забезпечує зв’язок між явищами в 
процесі розвитку в природі, суспільстві та пізнанні. Правило наступності 
або спадкоємності віддзеркалює логіку розвитку, за якою нове замінює або 
збагачує старе, зберігає в собі деякі його елементи. Особливо важливе 
значення принципу наступності в дослідженні традицій українського 
народу, традицій самого українознавства. Наступність українознавчих 
досліджень – це така їх риса, як здатність продовжувати дискурси 
попередніх поколінь українознавців, самовідтворювати творчі сили, 
залучати нові генерації науковців до науково-дослідної праці.  

Кожен українознавець – від початкуючого до досвідченого, – 
приступаючи до дослідження відповідної проблеми, має насамперед 
встановити стан її опрацювання, виявити хто і коли започаткував і хто 
продовжував її дослідження, окреслити внесок кожного попередника у 
вивчення проблеми. Саме такий підхід дає можливість простежити 
наступність і спадкоємність розвитку знань, визначити своє місце в цьому 
процесі. Кожен новий етап розвитку українознавства повинен твердо 
спиратися на досягнення попередніх етапів, виступати як логічне 
продовження, поглиблення вивчення як окремих проблем, так і науки в 
цілому. Наступність виступає як одна з закономірностей розвитку 
українознавства, яка дає змогу виявити його провідні тенденції, 
співвідношення старих і нових знань, можливість їх примноження. У такий 
спосіб реалізується прогностична функція українознавства, спрямована на 
проведення подальших досліджень, окреслення тем, проблем, питань, які 
потребують вивчення.  
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У дослідженнях з методології дедалі частіше згадується принцип 
світоглядності науки, що має пріоритетне значення для українознавчих 
досліджень. Українознавство сповідує таку систему світоглядних поглядів, 
які грунтуються на християнській моралі, духовних цінностях українського 
народу, його звичаїв, обрядів. Центральною ланкою світоглядних 
цінностей українців виступає українська національна ідея, усвідомлення 
історичної місії української нації. Такого потужного і всебічного впливу на 
формування світогляду народу, особливо молоді, як українознавство не має 
жодна інша наука, оскільки вона закладає з дитинства наукові засади 
моралі, норми поведінки, прищеплює любов до України, почуття 
національної і державницької самосвідомості, патріотизму, жертовності, 
нескореності. Однак не слід змішувати світоглядність українознавчої науки 
з ідеологічними функціями політики, виховної роботи, не ув’язувати 
українознавчі дослідження з пропагандистською кон’юнктурою, оскільки 
вони мають наукові цілі і впливають на суспільну свідомість силою 
наукових аргументів, формують науковий світогляд.  

Можна назвати і ряд інших правил українознавчого пізнання, але 
обмежимось загальними тут, оскільки вони є основними. Порушення або 
ігнорування навіть одного з них неминуче негативно позначиться на 
повноті і достовірності дослідження, його значенні для науки і практики.  

Другий компонент методологічного інструментарію українознавця 
охоплює комплекс основних дослідницьких методів, серед яких чільне 
місце займають методи аналізу і синтезу, системно-структурного і 
проблемного підходу, логічний, історико-хронологічний, історико-
ситуаційний, порівняльний, ретроспективний, біографічний, методи 
соціологічних досліджень, типологізації, класифікації, періодизації, 
наукометрії та ін. Специфіка українознавства як інтегральної системи знань 
об’єктивно диктує пріоритет міждисциплінарних методів гуманітарних і 
природничих наук. Міждисциплінарність методів в українознавстві 
зумовлюється тим, що воно розв’язує багато таких проблем, що 
виступають предметом дослідження спеціальних наук.  

Будь-який процес, подію, явище в історії, культурі, в духовному і 
господарському житті українського суспільства не можна пізнати без їх 
наукового аналізу. Аналіз – це своєрідне розчленування об’єкта пізнання на 
відповідні елементи з метою поглибленого вивчення кожного з цих 
елементів. Метод наукового аналізу як пізнавальний цикл операцій, 
особливо важливий на етапі вивчення джерельної бази, дослідження 
структурних підрозділів загальної проблеми, окремих фактів, явищ, подій. 
У джерелознавстві застосовується таке поняття як аналітична критика 
джерел. Вона передбачає проведення цілого комплексу наукових процедур, 
спрямованих на встановлення аутентичності джерела і достовірності 
джерельної інформації. Йдеться про походження джерела, авторство і 
мотиви його створення, пряму і приховану інформацію, її вірогідність. З 
урахуванням результатів аналізу кожного джерела, їх групи і джерельної 
бази в цілому здійснюється синтез, тобто поєднання джерельної 
інформації, реконструкція на цій основі подій та процесів, узагальнення 
одержаних висновків, формування цілісного знання з тієї чи іншої 
проблеми. Аналіз і синтез – це взаємообумовлені методи наукового 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 174

пізнання, які мають універсальний характер для наукознавства взагалі та 
для українознавства зокрема.  

Поширеним в українознавстві є проблемний метод дослідження. Справа 
в тому, що будь-яке українознавче дослідження має відповідну проблему 
або завдання, які потребують вирішення. Найбільш поширеною проблемою 
є суперечливі, часом протилежні підходи до оцінки або трактування подій, 
явищ, процесів. Українознавче дослідження відображає певну проблемну 
ситуацію, яка передбачає перехід від відомого до невідомого, від незнання 
предмета до його пізнання, а також багатоваріантність шляхів вирішення 
проблеми. Розв’язувати наукову проблему можна лише на шляхах 
правильної її постановки і проблемного підходу до неї. Застосовуючи 
проблемний метод, дослідник зосереджується на основній проблемі, ніби 
абстрагується від інших завдань, що має слугувати вирішенню головної, а 
не другорядних проблем.  

Важливу роль в інструментарії українознавця відіграє логічний метод 
пізнання, який грунтується на законах логіки, включає способи доведення 
або заперечення тих чи інших висновків, доказування їх істинності або 
помилковості. Філософія розглядає логічне та історичне як співвідношення 
між розвитком теоретичної думки про предмет і реальним процесом його 
розвитку, тобто історією предмета. Логічне виступає способом пізнання 
історичного. Логічний метод відкриває можливість українознавцям не 
обмежуватись описуванням подій, фактів, явищ, процесів, а перейти до їх 
теоретичного осмислення, до широких наукових узагальнень.  

Зважаючи на великий масив історичних знань в українознавстві, на 
історизм його розвитку, провідне місце серед дослідницьких методів 
займають історико-хронологічний та історико-ситуаційний. Саме ці 
методи дають змогу проникнути у причини того чи іншого явища, 
з’ясувати основні етапи його розвитку, вияснити вплив конкретної ситуації 
на характер подій і явищ. Історичні методи дають змогу сприймати факти у 
часі і в просторі, зіставляти локальні явища з загальноісторичними 
процесами. Великі можливості для дослідження відкриває і метод 
типологізації суспільних явищ і процесів, їх порівняння.  

Українознавство – це наука насамперед про людей і сама вона 
створюється людьми. Ось чому серед його дослідницьких методів важливу 
роль відіграє біографічний метод. Він дає можливість персоніфікувати всі 
події і явища українського суспільства, простежити долю людей, зміни в 
їхньому житті, внесок провідних науковців у розвиток знань про Україну. 
Біографічний метод дає змогу уникнути механічного описування життя тієї 
чи іншої особи, орієнтуючи на з’ясування структури всього її життєвого 
шляху, виявлення найхарактерніших рис усього покоління певної епохи. 
Цей метод передбачає важливі дослідницькі процедури з джерелами 
особового походження: автобіографій, щоденників, листування, спогадів, 
відкриває реальну можливість реконструювати внутрішній життєвий світ 
як окремої людини, так і відповідних суспільних груп, встановити тип 
особистості, її причинно-наслідкові зв’язки в соціокультурному 
середовищі.  

Нарешті, третій компонент методологічного інструментарію 
українознавця представлений допоміжними або спеціальними засобами 
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наукового пізнання. Йдеться насамперед про новітні інформаційні 
технології, персональний комп’ютер, оргтехніку, які дають змогу 
максимально інтенсифікувати дослідницьку роботу, підвищити її 
ефективність. Сучасні інформаційні технології дають змогу застосовувати 
математичні моделі для аналізу суспільних процесів, використання 
статистичних і метричних методів дослідження.  

Особливо велика роль інформаційних технологій в роботі з 
українознавчими джерелами. Наукові бібліотеки, центральні державні 
архіви, музеї, створюють електронну систему науково-довідкової 
інформації про наявні бібліотечні, архівні та музейні колекції документів, 
залучення яких сприятиме значенню джерельної бази українознавчих 
досліджень. Нарешті, слід зазначити, що величезний пласт наукової і 
джерельної інформації українознавці черпають за допомогою системи 
Internet. Вона закладає сприятливі умови для міжнародного 
співробітництва українознавців, для обміну інформацією і досвідом роботи, 
для електронних варіантів українознавчих досліджень.  

Звичайно, наявні сучасні інформаційні технології, персональні 
комп’ютери, інша організаційна техніка лише тоді з повною силою 
запрацюють на українознавство, коли дослідники досконально опанують ці 
новації і поставлять їх на службу науці.  

Таким чином, методологічні інструментарії українознавця – це 
комплекс методологічних принципів (правил) дослідницьких методів 
наукового пізнання та допоміжних або спеціальних засобів дослідження, 
які охоплюють новітні інформаційні технології, обчислювальну та 
організаційну техніку. Оволодіння методологічним інструментарієм, його 
комплексне застосування є вирішальним чинником подальшого розвитку 
українознавства, підвищення їх науково-теоретичного рівня і суспільного 
значення.  

 
 
 

Шкрібляк П. В. (Верховина) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО  
ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА  

РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ  
 

У статті розглядається українознавство як науково-теоретична 
основа розбудови української держави. Автор вважає, що саме 
українознавство має стати науково-теоретичною основою, на якій 
будуть розвиватися і функціонувати в Україні соціально-економічні, 
культурно-духовні, державно-політичні, етично-правові відносини. 

 
Суспільна формація, держава чи інше національно-політичне 

формування тощо повинні мати свою науково-теоретичну основу на якій 
би будувались, розвивались і функціонували соціально-економічні, 
культурно-духовні, державно-політичні, правові, моральні, міжнародні та 
інші відносини. Без такої основи цілеспрямований ритмічний розвиток і 
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повноцінне функціонування суспільної формації і насамперед держави 
забезпечити неможливо. Це відчувалось на всіх етапах історичного 
розвитку. Тим більше, це стосується сучасного періоду, який характерний 
надто суперечливими тенденціями, пов’язаними з бурхливим технічним 
прогресом, розпадом ряду імперій у др. пол. ХХ ст., утворенням чи 
відновленням нових незалежних національних держав.  

Усе це висуває на порядок денний чимало проблем, для розв’язання 
яких необхідна глибока наукова теоретична основа. Адже ж лише така 
науково-теоретична основа є тим підгрунтям, на якому формуються й 
утверджуються основні суспільні, політичні, ідейні, моральні та інші 
принципи, закони теорії, концепції тих чи інших наук, державного, 
економічного і культурного будівництва, міжнародної політики тощо. Тому 
вона є необхідною для кожної сучасної цивілізованої держави з метою 
забезпечення повноправного функціонування на демократичних засадах. 
Особливо це стосується України, як однієї з найдавніших і водночас 
молодих держав, оскільки її державність була перервана на багато століть 
іноземними колонізаторами, яким на даний момент в процесі здійснення 
денаціоналізаторської політики вдалось зруйнувати чимало національних 
устоїв у багатьох суспільних сферах та наповнити їх імперсько-
шовіністичними ідеями, які пустили достатньо глибокі корені і відчутно 
проявляються навіть у наш час, після десятирічного періоду розбудови 
незалежної держави. 

Звичайно, кожна сучасна цивілізована держава вишукує шляхи і засоби 
щодо створення певного грунту для розв’язання проблеми свого 
функціонування. Науково-теоретичною основою розбудови Української 
держави, як засвідчують дослідження, може бути лише українознавство, 
оскільки ця наука охоплює і пронизує своїми концентрами всі 
найважливіші сторони і сфери суспільного та державно-політичного життя, 
зокрема екологічні, національні, мовні, державотворчі, культурно-
освітянські, наукові, правові, міжнародні тощо. Тому, саме українознавство 
є науково-теоретичною, методологічною і філософською основою окремо 
кожної з цих суспільно-державних сфер і в своїй сукупності ця інтегративні 
наука є водночас науково-теоретичною основою розбудови української 
держави1. 

Підняття нами сьогодні цієї проблеми не є чимось новим у сучасній 
науці. Адже ще в жовтні 1993 р. на щорічній Міжнародній конференції 
“Українознавство в розбудові держави” йшлося про роль українознавства в 
розбудові держави, акцентувалась увага на тому, що воно стає наукою, 
теорією і методологією освіти, культури та інших галузей наук. У більш 
широкому плані про українознавство, як науково-теоретичну основу 
розбудови держави тоді ще не йшлося. І це, безперечно, було пов’язано з 
тим, що тоді дослідження українознавства лише відроджувалося і 
розгорталося. Сьогодні в результаті науково-дослідної роботи щодо 
вивчення різнобічних проблем українознавства глибше і ширше бачиться 
його наукова роль у процесах розбудови Української держави. 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – С. 20. 
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Як інтегрована наука, українознавство найбільш повно, глибоко 
науково і всебічно відображає минуле, сучасне та уможливлює бачення 
перспектив майбутнього України. Українознавство, як наука, що вірно 
віддзеркалює знання про Україну, як і сама Україна та її народ, перенесло 
важкі історичні випробування, зазнаючи на своєму шляху бурхливого 
розвитку і піднесень в історичні епохи та переслідувань і заборон – в інші. 
Але незважаючи на цей тернистий шлях розвитку і становлення української 
нації та державності іноземним поневолювачам не вдалося досягнути своєї 
кінцевої мети – розмити національну свідомість і патріотизм українського 
народу, вбити державницьку ідею, заборонити, знищити  українознавство – 
науку про ці найважливіші суспільні феномени. 

Дехто намагається недооцінювати і навіть заперечувати роль 
українознавства, як науки, її необхідності у сучасній Українській державі, 
посилаючись на те, що в інших країнах, наприклад, у Франції немає 
французознавства, в Румунії – румунознавства тощо, тоді як у нас 
вивчають історію України, етнографію, літературу. І цього вже нібито 
достатньо. Бо навіть пересічному громадянину України добре відомо, що 
Франція і Румунія розвивалися в умовах своєї національної і державної 
незалежності. У процесі цього виробилась відповідна система історичних, 
економічних, соціальних, філософських, правових та інших галузей наук, 
правових норм, законів, як є грунтом національної ідеї, державної 
незалежності, громадянської позиції, внутрішньої і зовнішньої політики. 
Зовсім інша історична доля спіткала нашу вітчизну. Їй довелось пережити 
великі звершення і падіння та важкі історичні випробування протягом 
багатьох віків. Для українського народу – це був час бездержавності, 
шматування українських земель російсько-радянськими, польськими, 
австро-угорськими колонізаторами, фальсифікацій ними історії України, 
інших сторін суспільно-політичного життя українців, денаціоналізації 
їхньої культури, освіти, науки, привласнення їхніх досягнень, нищення 
мови, пограбування природних багатств тощо. 

По Україні пронеслись дві спустошливі революції, дві світові війни і 
т.зв. громадянська. В кінці другого десятиріччя ХХ ст. більшовиками 
знищена УНР, у другій половині 40-х – першій половині 50-х років – 
розгромлено національно-визвольні змагання за незалежність України. Це 
горе багатостраждальної України доповнювалось та продовжувалось 
іншими антинаціональними, антигуманними та злочинними акціями дій 
колонізаторів. Радянським режимом розширювались, вдосконалювались і 
використовувались засоби, форми і методи колоніального поневолення, що 
століттями нагромаджувались в арсеналах Російської імперії. Це, зокрема, 
масові розстріли, катування, довготривалі каторги в концтаборах і 
депортації, голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. 
Денаціоналізація українців, насадження радянського колоніального 
режиму, його підтримці підпорядковувалась наука, культура, освіта, весь 
уклад суспільного життя шляхом демагогії, фальсифікації та прямих, 
прихованих і відкритих нищень і заборон. Це, в першу чергу стосується 
гуманітарних наук: історії України, української літератури, філософії тощо. 
Наука українознавство в 1930 р. була заборонена, знищено більше 20-ти 
українознавчих інституцій, репресовані їх наукові кадри. З часом на місце 
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українознавства підкинуто “замінники”, зокрема, народознавство, 
суспільствознавство, краєзнавство, і таким чином ця цілісна наука 
виявилась також розчленованою на розрізнені частини. 

І як підкреслює проф. П.Кононенко, якщо, так, де народознавство 
“висвітлювали професіонали-патріоти, воно підігравало і позитивну роль, 
бо привертало увагу хоч би до історії, етнології, фольклору України. Проте 
в цілому воно ставало на позиції антиукраїнства, бо за офіційними 
програмами йому відводилась роль знаряддя асиміляції. Процесами 
асиміляції підпорядкувалось також вивчення суспільствознавства і 
краєзнавства. Головна мета марксистсько-ленінсько-сталінських ідеологів 
при цьому полягало в тому, щоб позбавити український народ науково-
ідейної, національно-державницької основи. І цього вони досягнули, бо: 
по-перше, підкинуті шовіністичною реакцією народознавство, 
суспільствознавство, краєзнавство далеко не повністю охоплюють обсягів 
цілісної системи українознавства, при чому таких його найбільш важливих 
концентрів, як Україна – держава, Україна – нація, Україна – мова, Україна 
в міжнародних відносинах та ін.; по-друге, народознавство, 
суспільствознавство та краєзнавство таким чином легше було 
використовувати в своїх імперських цілях, зосереджуючи і акцентуючи 
основну увагу: а) при вивченні народознавства – на представниках 
російської національності, як “ старших братів”, їх культурі, звичаях тощо і 
лише на цій основі, на цьому фоні, з цих “джерел” і “коренів” вести 
розмову про українців, як “молодших братів”, які все “передове”, 
“прогресивне”, “почерпнули” з скарбниці “великого російського народу”; 
б) при вивченні народознавства – на засвоєнні окремих елементів з азбуки 
марксизму-ленінізму, інтернаціоналістської (читай колоніально-
шовіністичної) політики КПРС і Радянської держави: “обгрунтуванні” 
антинаціональної, імперської антинаукової теорії про т.зв. нову історичну 
спільність – радянський народ, про “виняткове” значення трудових 
колективів в соціалістичному будівництві взагалі, і комуністичному 
вихованню, зокрема, шляхах розширення т.зв. суспільного виховання та 
зменшення виховного впливу на підростаюче покоління сім’ї, як носія 
реакційних пережитків минулого, не сумісних принципам комуністичної 
ідеології та ін.; в) при вивченні краєзнавства – на епізодах історії 
встановлення радянської влади в краї, «розкуркулювання», викриття 
«ворогів народу», колективізації, історії створення колгоспів і радгоспів, їх 
«досягненнях», роботі первинних партійних і комсомольських організацій 
тощо.  

Вже це, як показує історія більшовицького режиму в Україні, 
використовувалось для зміцнення колоніального гноблення українського 
народу, маніпулювання свідомістю людей, приховування справжнього 
обличчя реального соціалізму: репресій, голодоморів, наслідків 
колективізації та інших злочинних акцій. 

Основою, теоретичним підґрунтям довготривалого радянського 
колоніального режиму взагалі, і на Україні, зокрема, використання ним 
найбільш жорстоких форм колоніального гноблення був марксизм, який 
згодом доповнений ленінізмом-сталінізмом. К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін, 
Й.Сталін, а далі КПРС «творче» розроблення досліджували, 
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вдосконалювали відповідно до умов і часу, не змінюючи початкової його 
природи і суті. В її природу закладено непримиренну внутрішню класову 
боротьбу народів і націй, насильницьку ліквідацію приватної власності, 
класів, а згодом також націй і народностей. Залишаю поза увагою 
самовдосконалення людини та різко осуджуючи і заперечуючи реформи в 
суспільно-економічних і державних сферах, відводячи при цьому 
вирішальне місце генеральній лінії комуністів по здійсненню революційної 
перебудови світу, всяким «ліквідаціям», «зламам», «нищенням» та іншим 
теоретичним формам і методам. Тому ж практика цього «вчення» не могла 
не завести значну частину людства, опутану ним, у глухий кут, безвихідь і 
не спричинити чимало великомасштабних трагедій в історії ХХ ст. взагалі, 
та українського народу зокрема. Як результат цього, наприкінці ХХ ст. 
соціалізм, що базувався на теорії марксизму-ленінізму, як лад, як 
суспільний устрій, як формація зазнав певного краху. Саморозвалилась 
соціалістична система, рухнули комуністичні режими в країнах т. зв. 
соціалістичної співдружності, розвалився СРСР – на його місці утворилось 
півтора десятка незалежних держав. На самостійний шлях соціально-
економічного, духовного, державно-політичного розвитку стала також 
Україна. 

Проте це ще не означає, що з марксизмом-ленінізмом-сталінізмом, і як з 
теорією, і як з практикою вже повністю покінчено, що це «учення» кануло 
в минуле, в безодню, в забуття, і що вся історія його насаджування і 
практикування не залишала слідів у свідомості певної частини людей нашої 
довгостраждальної України під колоніальним гнітом СРСР. Сучасна 
реальна ситуація в Україні показує, що основні маса громадян Української 
незалежної держави стоїть міцно на позиціях незалежності України, віддає 
свій розум і працю для її розбудови. Однак, марксистсько-ленінсько-
сталінська спадщина ще «животіє» і має своїх прихильників та 
послідовників серед  окремих груп, прошарків і верств населення повсюдно 
в Україні й особливо в її південно-східних регіонах, де колоніальний гніт 
був найбільш тривалим по часу і жорстоким по суті й характеру. Це 
яскраво підтверджується прикладами «животіння» і проявами 
комуністичного «вчення» в Україні нині, в період її незалежності. Хоч 
СРСР і його колоніальний режим розпалися, проте їх ідейна комуністична 
основа продовжує існувати як залишок фундаменту від розваленого 
будинку та до тієї чи іншої міри проявляються в його суб’єктах, 
спричинюючи рецидиви, а саме: від спроб прямих, відкритих 
антиукраїнських, антидержавних дій, до більш прихованих неоднозначних 
або просто-напросто національно-ідейної невизначеності та пустоти. 

Це є підтвердженням того, що ми в даний час знаходимося на такій 
стадії суспільно-політичного і державного розвитку в Українській державі, 
коли частина її громадян не позбулась старих імперсько-комуністичних 
ідей, стереотипів, залишається до тієї чи іншої міри на антиукраїнських 
проімперських позиціях, а дехто з них на позиціях навіть нечорного 
комунізму та, користуючись надто великою гуманністю Української 
держави, веде активну протиукраїнську, протидержавну діяльність. Ці 
тенденції віддзеркалюються в діяльності депутатів Верховної Ради лівого 
спрямування, їх фракцій, партій, які вони репрезентують у парламенті, 
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окремих формуваннях, як, наприклад «Спілка радянських офіцерів», 
нещодавно створений «Російський виборчий блок» та строкатість 
політичних, державних, громадянських позицій і орієнтацій у суспільстві 
проявляються в аналогічній строкатості позицій і практичних дій в 
законотворчості депутатів Верховної Ради України. Ця тенденція особливо 
рельєфно вимальовувалася і визначалася в період конституційного 
процесу, прийняттях найважливіших законів держави. Тому 
першочерговим завданням молодої Української держави і в найближчий 
час, і на перспективу, є вироблення на наукових засадах ідеології 
державотворення, розкриття антинаціональної, імперсько-шовіністичної 
суті марксизму-ленінізму, його наукової неспроможності та формування в 
усіх груп і верств населення України національної свідомості, патріотичних 
почуттів, громадянської позиції, інших позитивних рис, притаманних 
громадянину Української держави.  

Як засвідчує науковий аналіз і його узагальнення, науково-теоретичною 
основою та ідеологію державотворення є і залишається на перспективу 
українознавство, оскільки ця наука охоплює своїми науковими спектрами 
всі основні сфери етнічного, мовного, державного, природничо-
екологічного, історико-культурного розвитку України, її міжнародних 
відносин, ментальність українців та ін. і має стати регулятором розвитку 
державотворчих  процесів в Україні. Однак коли ми ведемо мову про 
чималі досягнення у відродженні та розвитку українознавства, це ще не 
означає, що всі проблеми розв’язані повністю і до кінця. Безперечно, 
проблем тут є ще чимало, і для їх розв’язання необхідно буде затратити 
багато науково-інтелектуальних зусиль і матеріальних ресурсів протягом 
тривалого часу. Для того, щоб українознавство стало дійсно науково-
теоретичною основою, міцним грунтом розбудови України, розвитку всіх її 
сфер і регіонів дана наука мусить до певної міри в умовах незалежності 
мати під собою певний грунт, який полягав би в глибоко науковій розробці 
та реальному відображенні в загальноукраїнському контексті регіональних 
і місцевих особливостей.  

В Україні ця проблема стоїть на порядку денному в достатньо 
загостреному стані, це пов’язано з багатовіковим колоніальним минулим 
нашої Вітчизни, від якого передалась недобра спадщина незалежній 
Україні. Вона полягає не лише в сфальсифікованій історії України взагалі, а 
й у сфальсифікованих колонізаторами процесах, що відбувалися в її 
регіонах. І, головне, що відголоси цієї фальсифікації проявляються і в наш 
час з боку так зв. наукових кіл. У Румунії ще «животіють» ідеї про нібито 
румунське походження гуцулів, О.Солженіцин робить спроби 
«зараховувати» хоч би південно-східні області України до Росії, русинські 
кола на Закарпатті намагаються стверджувати свою близькість не до 
українців а росіян і т. д. І навіть в останні роки організовувались в окремих 
державах, зокрема, в Данії, Японії та ін. «наукові форуми», на яких 
робились потуги фальсифікувати історичні процеси на західноукраїнських 
землях, протиставити культуру Західної України культурі Східної України, 
«доводячи», що основний вплив на розвиток культури в Галичині мали 
поляки, в Закарпатті – угорці, на Буковині – молдовани і румуни та євреї і 
німці на всіх західноукраїнських землях, особливо в час колоніального 
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режиму Австро-Угорської імперії. Недобра спадщина залишилась 
незалежній Україні також у вигляді 28 томної «Історії міст і сіл Української 
СРСР», виданий в 70-х рр. ХХ ст. В цій «історії» місцеву історію 
сфальсифіковано з метою приховання більшовицьких злочинів, створення 
«науково-теоретичної основи» про нібито «прогресивність комуністичного 
ладу», його «перевагу над капіталістичним» тощо. Всі ці «напрацювання» 
залишились на полицях бібліотек шкіл, вузів, міст і сіл негативно 
впливають на учнівську і студентську молодь, інші прошарки і верстви 
населення. Тому загальнотеоретичні положення українознавства без його 
відповідної регіональної місцевої бази не завжди будуть мати ефективний 
вплив.  

Йдеться про те, щоб під українознавство підвести відповідну наукову 
регіональну і місцеву базу, в якій би регіональні та місцеві процеси 
висвітлювались у загальноукраїнському контексті з позицій науки 
українознавства. Це, звичайно, буде важливим чинником, який сприятиме 
ролі українознавства, як науково-теоретичної основи Української 
незалежної держави та утвердженню української національної ідеї в 
свідомості і практиці як найширших мас українського суспільства. 

У регіоні Гуцульщини вже зроблено чимало філією «Гуцульщина», 
Гуцульською освітянською радою, Гуцульським Дослідним Інститутом 
(Чикаго США) та іншими інституціями щодо створення регіонального 
компоненту українознавства – гуцульщинознавства, а також дослідження і 
висвітлення розвитку міст і сіл. Філія «Гуцульщина» та місцеві органи 
влади завершують підготовку до видання збірника «Загальні описи 
населених пунктів Верховинського району». Проведена робота засвідчує, 
що лише такий шлях і підхід є вірним, оскільки українознавство має своє 
реальне втілення. Водночас ця наука в такий спосіб має можливість 
наповнювати свій зміст та поглиблювати науково-теоретичні висновки і 
узагальнення на основі явищ, що мають місце в тому чи іншому регіоні, чи 
навіть в окремому населеному пункті1. 

Саме наукові дослідження, аналіз та узагальнення підтверджують, що 
не може бути українознавства відірваного від процесів і явищ, що 
відбуваються в тих чи інших суспільних сферах, місцях, регіонах і т. д., 
водночас не можуть існувати якісь його розрізненні, відокремленні, 
регіональні, ізольовані одна від одної частини. Як, приміром, море постійно 
поповнюється та очищається водою рік, а останні, в свою чергу, річок, 
потоків, джерельних струмочків, так і наука українознавство розвивається, 
поповнюється, поглиблюється й удосконалюється, з одного боку, шляхом 
дослідження глобальних проблем у загальному, загальнодержавному 
масштабах, а з другого – шляхом досліджень його проблем у межах 
регіонів. міст, районів, сіл і навіть окремих груп людей, сім’ї». Тому зараз 
ідеться про те, щоб зробити загальні описи населених пунктів України, 
виходячи з наукових засад; цим самим розкрити їх справжню історію на 
противагу значною мірою сфальсифікованій «Історії міст і сіл Української 

                                           
1 Шкрібляк П.В. Стан, проблеми і напрями впровадження українознавства в школах 
Гуцульського регіону // Українознавство. Ювілейний збірник. – К., 1996. – С. 88. 
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РСР». Тоді українознавство матиме добру опору на місцях і його наукова 
роль цим  підвищиться. 

По-друге, над цим варто цілеспрямовано працювати науковцям-
українознавцям, це – розгляд і вироблення перспектив соціально-
економічного, державно-творчого, національно-культурного, державного 
розвитку в Українській державі, міжнародних відносин тощо. 
Передбачення і визначення розвитку тенденцій на майбутнє в якнайбільш 
багатогранних сферах суспільства – невід’ємний аспект роботи науковців 
українознавців. В цьому плані слід чимало зробити в майбутньому, 
оскільки протягом десятиріччя незалежності України, науково-
дослідницька діяльність українознавців була зосереджена в основному на 
дослідженнях проблем минулої і сучасної історії українознавства. І це, 
звичайно, мало під собою певну доцільність, оскільки без глибокого знання 
минулого і сучасного неможливо визначити перспектив на майбутнє. Зараз 
наука українознавство знаходиться на такому рівні, який уможливлює 
зосереджувати науково-дослідницьку діяльність на визначенні перспектив 
соціально-економічного, державно-політичного, культурно-духовного 
розвитку України на перше і наступні десятиріччя ХХІ ст. Це надасть 
українознавству наукової глибини і соціальної спрямованості та сприятиме 
утвердженню її статусу як науково-теоретичної основи розбудови 
Української незалежної держави. В програмах вивчення українознавства 
увага буде акцентуватись не лише на історії розвитку та сучасних 
проблемах, а й на визначенні шляхів і завдань щодо їх розв’язання на 
перспективу. А це, безперечно, сприятиме більшій моральності 
українознавства, як науки і навчального предмета та підніме його науковий 
престиж і соціальне замовлення.  

Більше уваги потребує також система вивчення українознавства, яка 
часто з різних причин слабо впроваджується, і навіть піддається нападам і 
блокуванню з боку окремих сумнівної науковості й компетентності кіл. 
Українознавство, безперечно, повинно вивчатись в усіх типах навчальних 
закладів, включаючи і вузи. водночас вивчення українознавства повинно 
бути включене в програми підвищення кваліфікації кадрів різних галузей і 
сфер, враховуючи їх кваліфікацію та сферу праці. Вивчення 
українознавства варто виносити за межі навчальних закладів, в зали 
закладів культури, висвітлювати його проблеми в засобах масової 
інформації тощо1. 

Наука українознавство, його Науково-дослідний інститут може стати, як 
нам бачиться, доброю послугою державним науковим структурам, 
насамперед відділу соціально-гуманітарної політики Кабінету Міністрів з 
питаннь проведення наукових заходів з найважливіших урядових програм, 
послань Президента та інших документів з проблем держави, їх вивчення 
та вироблення шляхів практичної реалізації. Адже ж всякі перспективи 
держави за своїми параметрами найбільше співпадають з українознавством, 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.: 
АртЕк, 2001. – С. 120. 
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і через Науково-дослідний інститут українознавства можна найбільш 
ефективно доводити їх до учнівської і студентської молоді, інтелігенції, 
інших верств і груп українського суспільства. 

Усе це сприятиме позитивному розв’язанню назрілих проблем 
держави доланню марксистських догм і стереотипів та формуванню 
національної свідомості в найширших мас населення, розвитку та 
утвердженню української національної ідеї, консолідації українського  
суспільства та виходу України з кризового стану тощо. 

 
 
 

Мартинюк А. Г. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В ДІЮ 
 
У статті розглядаються проблеми впровадження українознавства у 

повсякденну практику національного державотворення, систему освіти  і 
патріотичного виховання, у сферу науково-просвітницької діяльності 
серед різних верств населення. 

 
Чи зобов’язаний український народ, облаштовуючи своє життя у 

власній державі, мати в якості основної науки українську метафізику у 
формі українознавства, предметом якого є творення цілісного знання про 
Україну, український етнос, народ, націю, державу, їх долю та історичну 
місію шляхом інтегрування досягнень спеціальних наук в одне ціле, як 
нове знання. До завдань українознавства слід віднести спонукання 
вітчизняних вчених до ліквідації так званих “білих плям” в історії України 
й наштовхувати на вивчення нагальних проблем, що виникають на стиках 
наук та в практиці націєтворення і державного будівництва. 

Отже, сучасне українознавство, виступаючи як основна смислотворча 
поєднуюча наука і водночас як сукупність спеціальних наук, спроможна 
організувати комплексні українознавчі дослідження, спрямовані на 
вирішення доленосного завдання: всебічне вивчення історії України, 
етногенезу, етнічної історії та менталітету українського народу, його 
державності на різних етапах історичного розвитку. Це дасть можливість 
розробити державну ідеологію, яка б усунула можливість втягування 
України у міжнародні військові конфлікти, звела нанівець потенційну 
загрозу виникнення міжетнічних конфліктів при існуванні різних поглядів 
щодо шляхів і методів вирішення етнополітичних проблем, успадкованих 
Україною і тих, що виникли після проголошення її незалежності, а також 
забезпечила стабільний розвиток держави, еволюційне вирішення 
внутрішніх і зовнішньополітичних проблем. 
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Усе це має слугувати головній меті: підпорядкування українського 
інтелекту духовним витокам та забезпеченню їх вираження в національній 
самосвідомості громадян України, формування в них державницького 
мислення через осягнення ними української національної ідеї у всіх її 
вимірах (аспектах): політико-правовий, історико-культурологічний, 
морально-естетичний, соціально-економічний та філософсько-
ідеологічний. Йдеться по суті про виховання глибоко віруючої, 
інтелектуально розвинутої та ідейно переконаної української людини з 
державницьким мисленням. 

Це не так просто зробити, як здається на перший погляд. Французький 
теософ Е.Шюре ще на початку XX століття звертав увагу на складність 
вирішення цієї проблеми. Як найбільшим злом, з його точки зору, слід 
визнати те, що релігія і наука виступають як дві ворожі сили, не поєднані 
між собою. Зло це тим більш пагубне, що воно іде зверху, непомітно, але 
нездоланно просочується у всі уми, як тонка отрута, що вдихається разом з 
повітрям, а між тим, кожний гріх думки неминуче перетворюється у своєму 
результаті в душевне зло, а отже, і в зло суспільне. Спробуємо стисло 
відповісти на це питання. 

Суттєвою ознакою людини, яка відділяє її від тваринного світу і, якщо 
вона не ототожнює себе зі своїм матеріальним тілом, є її природна 
схильність до духовного самовдосконалення. Осмислення нею завдяки 
цьому сенсу життя надає їй сили бути впевненою в самій собі, 
переборювати жорстокі випробування, всілякі життєві труднощі і 
страждання й творчо самореалізуватись у складних умовах сьогодення. 

Природна схильність до духовного зростання виявляється насамперед у 
прагненні індивіда отримати відповідь на сакраментальні питання: “хто Я”, 
“звідки”, “якого роду”, “для чого прийшов у цей світ” тощо. Адже вільна 
людина сама зобов’язана забезпечувати своє існування, сама має 
зважуватися на ті чи інші вчинки й відповідати за них, творячи власний 
світ, як окремий індивід і спільно у співпраці з іншими людьми. Для цього 
необхідно власне пізнання, яке допомагає свідомо орієнтуватись при 
попаданні в складні життєві ситуації. Запитувати – це чогось не знати, 
знати про власне незнання, що врешті означає намагання збільшити своє 
знання.  

Хто наважився задати сам собі ці і подібні питання, тому можуть 
прояснитись смисл і значення метафізики, езотеричного вчення. Теологи і 
теософи в різні часи створили науку самопізнання, яка відкриває шлях до 
пізнання Бога, світу та місця людини в ньому. На їх думку, досягається це 
завдяки веденню праведного життя, очищення душі від невідання, егоїзму, 
матеріальних уподобань і спокус та водночас наповнення її любов’ю до 
Бога і всього сущого. Через безмежну віру до Бога і вселенську любов та 
рефлексію в момент інтуїтивного осяяння людина безпосередньо пізнає 
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божественне життя, інші світи, єдність усього сущого, живу істину і живе 
нею. Така людина є людиною духовною.  

Ще у XVIII ст. український філософ Г.Сковорода запропонував етичну 
систему виховання духовної (“вибраної”) української людини, чистої 
серцем і душею, що живе в непорочності і невинності на відміну від 
“юрби”, яка живе лише в сфері матеріальних інтересів, послуговуючись 
“шлунково-черевною філософією”. Як зазначає літературознавець 
В.Шевчук, подвижниками, провідниками української національної ідеї 
ставали справді вибрані люди, які, як наприклад, Г.Сковорода, будучи 
живим втіленням духовної істини несли її в народ. Ідея “Духовного дому” 
М.Козачинського і сковородинська ідея Горньої (духовної) республіки 
прокладала шлях до народження української інтелігенції, яка почала 
вивчати і осмислювати власну історію, творити національну освіту, 
культуру і мистецтво, впроваджувати різні засоби просвітницької 
діяльності серед народу, що давало змогу українській нації залишатися 
самою собою і розвиватися навіть за умови втрати Україною державного 
статусу. 

Духовність людини найяскравіше виявляється в її національній 
самосвідомості та ідейній переконаності. Взірцем у духовному вимірі для 
всіх українців є наш пророк Т.Шевченко, який у своєму “Кобзарі” вказує їм 
вихід із тьми рабства до сонця “тихого раю”. Ось чому “Кобзар” став 
зразком всеохоплюючого втілення української національної ідеї і 
дороговказом для нашого народу на всі часи. 

Німецький філософ Г. Гегель у свій час жалкував за втратою 
метафізикою провідних позицій у житті людського суспільства, шануючи її 
як святиню. Людський розум у цей час був зосереджений на розвитку 
власного логічного інтелекту з метою його широкого використання в 
дослідженні природи та людської спільноти. І дійсно, новітні досягнення 
науки і техніки змінили світ, без них сучасне людство навряд чи могло б 
вижити. Сп’яніла від величезної маси відкриттів у фізичному світі та їх 
втілення у винаходи матеріалістична наука перетворила світ душі в 
абстракцію і тим самим обмежила свої можливості в пізнанні істинного 
трансцендентного буття та сенсу життя людини. Оголошується при цьому 
“подолання метафізики”, проголошується наступ постметафізичного віку.   

Проте не так склалось, як гадалось. Сьогодні ми є свідками кризи 
інтелекту, який, по суті, не веде до пізнання істини, а є лише її 
відображенням у формі логічних понять і конструкцій. У результаті маємо 
не пізнання онтологічного буття, а те, що людина як суб’єкт довільно 
вбачає в об’єкті пізнання з метою його використання у власних інтересах. 

Індійський мислитель Шрі Ауробіндо з цього приводу зазначає: “Коли я 
міг ясно бачити, що те, що говорить інтелект, може бути і вірно, і невірно, 
що те, що інтелект підтверджує – істинно, але істинно і протилежне. 
Приймаючи яку-небудь істину розумом, я завжди держав його при цьому 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 186

відкритим для її протилежності”. Отже, думаючі люди відчувають, що для 
дійсного пізнання недостатньо інтелектуальних вправ. Можна без кінця 
накопичувати знання, вивчати мови, але навіть вивчивши всі мови і 
прочитавши всі книги у світі, можна при цьому не просунутись ні на крок у 
пізнанні істини, яка осягається лише шляхом ототожнення суб’єкта з 
пізнавальним об’єктом, живого його споглядання, відчування й осмислення 
зсередини. 

Австрійський філософ і теолог Е.Корет звертає увагу на те, що в наш 
постіндустріальний час все більше відчувається, що один лише науково-
технічний прогрес і навіть високі технології не вирішують власне людських 
проблем, створюють нові проблеми, приносять з собою також кризи і 
катастрофи. Панування людини над природою загрожує різко обернутись 
пануванням матеріального світу над людиною. Емпіричні науки разом з 
технологією, обмежені предметно і методично вивченням тієї чи іншої 
сторони об’єкта, не можуть досягати сутності і сутнісних вимірів людини, 
ні обгрунтувати людські цінності і норми поведінки, вони тим більш не 
можуть дати відповідь на питання про смисл цілого, від чого і для чого 
людина існує.  

На думку Е.Корета слід відродити те, що за давньою традицією 
називається метафізикою, в якості основної науки, тому що вона розкриває 
і тлумачить знання про суще як таке – основне знання, що, як умова, 
належить усьому окремому знанню, а також усім окремим наукам і входить 
у них, вона в той же час є цілісна наука, бо вона все, що взагалі “є”, 
охоплює і повинна розуміти і обгрунто-вувати із буття, нарешті 
пояснювати із абсолютної основи буття.  

Творець широко відомої концепції сучасного українознавства, відомий 
український вчений та громадський діяч П.Кононенко поставив перед 
українською нацією питання, сповнені глибинного метафізичного та 
езотеричного змісту, а саме: “що таке Україна і українство?”; “як постала 
Україна і світове українство”; “якою була і чому такою є їхня доля?”; “що 
чекає українців в майбутньому й що необхідно здійснити, щоб грядуще 
українського народу було щасливим і відповідало його історичній місії?”, 
вичерпні відповіді на які він дає в своїх наукових працях і художніх творах. 
До речі, ці питання перегукуються з шевченківськими зверненнями до 
українців: “хто ми? що ми? чиїх батьків діти?… Ким, за що закуті ?” 

З точки зору П.Кононенка українознавство на всіх етапах його розвитку 
було органічною формою українського людино-, націє- та 
державотворення, тому воно прямопропорційно залежало від долі 
національної держави і навпаки. Це було і в час турецько-татарської 
експансії, і за умов панування польської шляхти, російського імперського 
режиму та більшовицької диктатури, а на початку 30-х років XX ст. було 
знищено не тільки українську державність, десятки українознавчих 
інституцій, включаючи академії наук, а й сам термін “українознавство”, яке 
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замінене було спочатку народознавством, згодом – країно-, краєзнавством, 
у час творення “нової історичної спільності людей – радянського народу” – 
суспільствознавством. Тому він вважає цілком закономірним, що розбудова 
новітньої України як суверенної держави поставила на чільне місце 
відродження українознавства, яке має стати духовною основою 
націєтворення та ідейним підгрунтям державотворчого процесу, і як у 
минулі часи виступати базовою формою навчання та національно-
патріотичного виховання. 

Нині в Україні та за її межами створено чимало наукових інституцій, 
товариств, координаційних рад, центрів, асоціацій, закладів, кафедр, шкіл-
родин, лекторських груп; налагоджено проведення курсів, лекторіїв, 
науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, дискусій, прес-
конференцій тощо українознавчого спрямування у взаємодії з українською 
діаспорою. Розгорнуто організацію комплексних досліджень з актуальної 
українознавчої тематики, які очікують свого практичного втілення. 
Провідне місце у всій цій роботі належить науковій школі П.Кононенка, 
яка має багато прихильників, насамперед серед освітян не тільки в Україні, 
а й у багатьох державах світу, де проживає українська діаспора. Та все ж, 
на заваді широкого впровадження досягнень сучасного українознавства в 
практику національного державо-творення став розвиток суспільно-
історичних процесів у небажаному напрямку, що складно було 
передбачити. 

Україна багато втрачає внаслідок реалізації проголошеного десять років 
тому курсу на “деідеологізацію”, спрямованого буцімто на декомунізацію 
та дерусифікацію України, а, насправді, як виявилось невдовзі, вона 
породила політичні протиріччя, поглибила розшарування українського 
суспільства за етнічною, релігійною та ідеологічною ознакою і спричинила 
гальмування українського національного відродження у власній державі. 

Бездумна підміна національної ідеї надуманими загальнолюдськими 
цінностями, відповідно до яких Україна має облаштовувати своє суспільно-
політичне й культурне життя, і настійне впровадження їх у практику за 
повного ігнорування власних національних цінностей, етногене-тичних 
відмінностей, менталітету та історико-культурних особливостей 
українського народу, спричинила руйнівні процеси в українському 
суспільстві. Замість обіцяного деідеологізаторами крокування України 
прямою дорогою в світову цивілізацію сталось те, що мало статись, а саме: 
безпрецедентне розкрадання України так званими “новими українцями” – 
корумпованими олігархічними групами, заохочуване безкарністю за 
нанесення збитків державі, небачений відтік українського людського та 
інтелек-туального потенціалу за кордон у пошуках кращого життя, 
повсюдне проникнення російського капіталу в українську економіку, 
засилля російськомовних програм на українських телеканалах, у пресі та 
книжковому ринку, втягування української людності в різноманітні 
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релігійні секти, а також підміна національно-патріотичного виховання 
молоді нарощуванням інтелектуальних м’язів за рахунок нівеляції 
національного обличчя, девальвації морально-естетичних ідеалів, 
приниження національної гідності і честі, бездумне пропагування 
бездуховності, насилля і сексу тощо. 

Не дамо себе обманювати хитромудрим політиканам від лукавого, 
благими намірами яких встелена дорога в пекло. Світової цивілізації, як і 
загальнолюдських цінностей самих по собі не існує. Поняття “світова 
цивілізація” позначає єдність розмаїття, суцвіття, співіснування націй і 
народів, закономірність їх взаємозв’язку й існує тільки через них і завдяки 
їм. Це визначення поширюється й на загальнолюдські цінності, що 
позначають єдність національних та етнічних цінностей і закономірність їх 
взаємозв’язку, й які існують тільки через них. Тому кожна нація, кожен 
народ не повинен піддаватись асиміляції, нівеляції, девальвації їх духовної 
спадщини та розчиненню в інших народах і націях заради обіцяного їм 
космополітичного раю, цебто небуття, а навпаки, зберігати неповторним 
своє національне обличчя, плекати свою культуру й облаштовувати власне 
буття з урахуванням норм і правил міжнародного життя. Тільки в такому 
випадку вони займуть належні їм ніші серед інших націй і народів світу. 

Український народ, що став на шлях національного самовизначення ще 
в ранньому середньовіччі як і інші народи Європи, і по праву входить до 
когорти найдавніших націй світу, має посісти як державотворчий етнос 
чільне місце тільки в йому належній ніші серед інших народів і націй світу, 
тісний взаємозв’язок, гармонійна сув’язь яких і виступає як світова 
цивілізація. Тому українському народу немає потреби жертвувати собою, 
своїм неповторним національним “Я” на догоду жменьці “нових 
українців”, що, як це вже було в радянські часи, знову тягнуть його у 
“світле майбутнє” за рахунок духовного спустошення, очищення 
української душі від його історико-культурної спадщини, цебто 
намагаються будувати Українську державу без українців. 

Складається враження, що ініціатори деідеологізації розглядають її не 
як тимчасове явище, введене як певний тактичний хід у перехідний період, 
а як деідеологізацію взагалі, хоч, думається, добре розуміють, що існування 
будь-якої держави чи людської спільноти без ідеології або певних 
ідеологічних конструкцій різних рівнів і рангів немислиме. Бо чим 
пояснити тоді відсутність всебічно розробленої концепції націєтворення, 
ідеологічного та психологічного забезпечення побудови національної 
держави на українознавчих засадах. Граючись у такі безвідповідальні 
політичні ігри, врешті можна втратити державу.  

Відсутність послідовної, виваженої й науково обгрунтованої політики 
держави в духовно-культурній сфері свідчить про живучість в 
українському суспільстві збанкрутілих ідеологічних догм радянської доби, 
імперського мислення у частини російськомовного населення, якому 
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протягом століть прищеплювали малоросійство, комплекс меншовартості, 
хохляцтво, рабську покору, споживацьку психологію, яка не сприймає 
всерйоз незалежності України. Тут немає нічого дивного. Адже Україна 
протягом століть перебувала у складі Литви, Польщі, Російської та Австро-
Угорської імперій. Тому історики і політологи цих країн зображували 
український народ як меншовартісний. 

Український історик М.Юрій звертає увагу на те, що радянський режим 
не був зацікавлений у самоідентифікації і самовизначенні українського 
народу. Панівною доктриною в колишньому Союзі було творення “нової 
історичної спільності – радянського народу” і “злиття націй і народів” на 
шляху до світлого майбутнього – комунізму. До того ж класовий підхід 
заперечував національну самобутність кожного народу і все, що сприяло 
збереженню етнонаціональних особливостей, вважалось ворожим і 
засуджувалось. Безкомпромісна боротьба режиму проти так званого 
“українського буржуазного націоналізму” породила загрозу втрати 
українським народом свого самоусвідомленого “Я”. Дослідження 
етногенезу, етнічної історії та менталітету українського народу взагалі були 
під забороною і практично не проводились. 

Та обнадіює інше: нині важко знайти в Україні кого-небудь із мислячих 
людей, хто б заперечував значення ідеології в суспільному житті, а у 
Верховній Раді все гучніше лунає вимога негайно приступити до розробки 
державної ідеології. І дійсно, на думку українського політолога Р.Кіся, 
Україна не може весь час балансувати на грані двох світів – 
євроатлантичного та євразійського, тобто перебувати у цивілізаційному 
міжсвітті і бути лише епіфеноменом одного чи іншого світу. Вона повинна 
вибудовувати власний життєдайний світ, як це зробили цивілізовані народи 
Західної Європи, японці, чілійці тощо.  

Візьмемо до уваги, Україна, як інші країни СНД є учасницею процесу 
глобалізації, провідником якого у сучасному світі були і залишаються 
США. Український економіст і політолог А. Гальчинський вказує на 
негативні наслідки здійснення глобалістичної політики в Україні за 
американськими стандартами, коли рух вперед за завчасно заданою 
траєкторією, нав’язаними українському суспільству зовні схемами і 
моделями призводить до його денаціоналізації та інтелектуальної 
деградації. Спричинює це ринковий фундаменталізм, що є по суті 
ідеологічною основою глобалізації. Поширення суто ринкових принципів 
поведінки на всі без винятку сфери, сегменти українського життя при 
одночасному відторгненні будь-яких фундаментальних морально-етичних, 
національних і духовних цінностей й підміна їх принципами суто ринкової 
доцільності, як і слід було очікувати, перетворює Україну в 
космополітичну, віртуальну державу. Цим самим втрачається основний 
стимул до саморозвитку української нації, відродження глибинного 
українства та облаштування його повнокровного національного буття у 
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власній державі. До того ж, багатовікове нав’язування українцям 
невластивих їм способів і форм господарювання та духовно-культурного 
життя, ідеологічних схем, політичних режимів, соціальних моделей тощо, 
як переконливо засвідчує історія, ніколи не давало бажаного результату. 

З іншого боку, Росія будь-якою ціною намагається утримати Україну в 
своїх цупких обіймах, підштовхуючи її до членства в ЄврАзЕС, що 
неминуча призведе до її поглинання і небуття в євразійському етнічному 
котлі. Адже нині Росія намагається відновити своє панівне становище на 
пострадянському просторі, думається, у формі третьої євразійської імперії, 
що йде на зміну царській та радянській.  

З цього приводу А. Гальчинський наводить антиукраїнські висловлення 
в російській пресі, для якої все більше стає загальноприйнятою нормою 
пихате поштурхування української історії й культури, приниження й 
заперечення української етноідентичності. У ній, зокрема, наголошується: 
“національно мислячі російські люди зобов’язані заради майбутнього 
російського народу будь-що не визнавати прав на існування держави 
“Україна”, “українського народу” і “української мови”. Історія не знає ні 
того, ні другого, ні третього, його і не існує. Це фетиш, створений 
ідеологією наших ворогів”. “Нинішні кордони Російської федерації, – 
безапеляційно заявляє російський політолог А. Ципко, – не можуть бути 
визнаними недоторканими і тому, що вони стримують становлення 
російської нації”. Як бачимо, висловлювання в дусі горезвісного 
валуєвського указу, прийнятого ще за царату у XIX ст. Звертає на себе 
увагу поворот російського мислення від так званого “інтернаціонального” 
до національного в імперському великодержавному дусі. Наштовхує також 
на цю думку відсутність будь-якої реакції у Білокаменній на ці ідеологічні 
фальсифікації, внаслідок чого подібні антиукраїнські пасквілі 
сприймаються як належне.  

Як Україні реагувати на ці виклики історії, перебуваючи на 
геополітичному перехресті євроатлантичної, євроазійської та 
мусульманської цивілізацій. Українська ідеологія пройшла довгий 
тернистий тисячолітній шлях від афористичних формул до формулювання 
чітких ідеологем та творення великих трактатів під впливом європейських 
та світових течій у всі часи. Як підкреслює український політолог Р. Кісь, 
стародавня ідеологема “Київ – другий Єрусалим” – це той ідеологічний 
згусток, який спочатку протистояв асиміляції українства Візантією, а кілька 
століть пізніше, у XVII – XVIII ст. звучав як супротив освіченого 
духовного начала апофезованого Києва, ідейної столиці України, грубому і 
брутально владному наступу Третього Риму – Москви – ідеологеми, згідно 
з якою вона розгядалась як Третій Рим, а Четвертому не бути. 

Нагальною потребою для України нині є розробка державної ідеології 
на українознавчих засадах. Український історик Я. Дашкевич, зокрема, 
пропонує такі концептуальні засади її творення: а) ідеологію слід будувати 
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з використанням українських суспільно-політичних традицій, враховуючи 
при цьому сучасну стадію розвитку української нації та непривабливий 
стан держави, з метою накреслення перспективи подальшого націєтворення 
і державного будівництва; б) ідеологічна концепція має грунтуватися на 
світовому рівні ідеєтворчих процесів, що мають за собою довготривалі й 
різносторонні та різнорейкові шляхи історичного розвитку. Відповідати 
цьому світовому рівню має джерельна база сучасної української ідеології; 
в) новочасна українська ідеологія повинна мати активно наступальний 
характер, а не захисний чи оборонний, стосовно до ідеологій, ворожих 
українству, або таких, що взагалі ігнорують його існування в ім’я власних 
шовіністично-імперських та глобалістичних інтересів. 

Цікаві висловлювання відомих поборників національного 
самовизначення народів наводить український політолог О. Бочковський. 
Чеський історик і будівничий модерної чеської нації Ф. Палацький, 
зокрема, розглядав право народів на національне самовизначення як 
істинне право природи. Жоден народ на землі, на його думку, не має права 
вимагати, щоб задля його користі приніс себе в жертву сусід; жоден сусід 
не зобов’язаний відцуратися або пожертвувати себе для добра свого сусіда. 
Природа не знає жодних панівних народів або народів-наймитів. 
“Архітектор чистої людяності”, хрещений батько націології німецький 
філософ Й. Гердер вважав, що найприродніша держава – це один народ з 
однією національною вдачею, що зберігається в ньому впродовж багатьох 
тисячоліть, бо народ – така ж природна рослина, як і родина, тільки має 
більше розгалужень. Виходячи з цього, він передбачав, що держави, з 
національного боку змішані, розпадуться, і що ідеал всесвітньої людяності 
здійсниться в національних державах. 

У сучасному світі перетворення будь-якого народу в націю й 
облаштування нею життя у власній державі є необхідною умовою його 
повнокровного існування, самопізнання та творчої самореалізації. Ми, 
українці, керуючись цією вимогою сучасного цивілізаційного розвитку, 
незважаючи на наявність елементів корумпованості, олігархізму, 
клановості, бюрократизму, зросійщення, що тією чи іншою мірою 
проявили себе в процесі державотворення, маємо, незважаючи ні на які 
труднощі, цілеспрямовано будувати національну Українську державу на 
демократичних засадах європейського зразка, де носієм національної ідеї й 
єдиним джерелом влади є український народ, що як державотворчий етнос 
має господарювати на власних етнічних теренах, керуючись міжнародними 
нормами. 

Головне, як показала практика сучасного українського 
державотворення, не втрачати власного національного “Я”, гідності й честі, 
проявляти високу обізнаність, винахідницьку кмітливість та 
дипломатичний хист при проведенні внутрішньої і зовнішньої політики 
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держави, а також здоровий глузд і наполегливість при захисті національних 
інтересів.  

Українською елітою, що нині формується, набирається політичного 
досвіду й омолоджується, зроблено історичні кроки на тернистому шляху 
до утвердження України як суверенної держави. Історичними віхами на 
цьому шляху, безперечно, є прийняття Декларації про державний 
суверенітет України (16 липня 1990 р.), Акта проголошення незалежності 
України (24 серпня 1991 р.), підтвердження Акта про незалежність України 
на Всенародному референдумі (1 грудня 1991 р.), завдяки якому Україна 
отримала широке міжнародне визнання, а також прийняття Конституції 
України у 1996 році. Додамо до цього укладення Україною договорів про 
дружбу, співробітництво і партнерство зі всіма державами-сусідами і 
багатьма країнами далекого зарубіжжя. 

Нарешті, на дванадцятому році розбудови Української держави, 
політичне керівництво країни, державні органи в центрі і на місцях, 
виходячи з волевиявлення народу, взяло чітку і пріоритетну орієнтацію на 
інтеграцію України в Європейський Союз (ЄС), спочатку як асоційованого, 
а згодом і повноправного члена в ньому. Ця політика нині розглядається як 
основа стратегії економічного й соціального розвитку на найближче 
десятиліття та більш віддалену перспективу. Це доленосний політичний 
вибір, який Україна вистраждала, перебуваючи на геополітичному 
перехресті євроатлантичної, євроазійської та мусульманської цивілізацій й 
долаючи з їх боку політичний, економічний та психологічний тиск. Адже 
тільки інтегрувавшись у цивілізовану Європу, що має давні історичні 
традиції національного розвитку, Україна збереже власну національну 
самобутність і зможе побудувати суверенну державу.  

Цей історичний вибір зроблено Україною з урахуванням глобальних 
тенденцій переходу від гегемонії однієї наддержави над світовою 
спільнотою до багатополюсного (поліцентричного) світового 
співтовариства, де основою взаємодії держав насамперед їх економік має 
стати регіональна інтеграція. Очікуваний вступ України до ЄС, безперечно, 
має стати потужним стимулом і каталізатором відповідних соціально-
економічних та політичних змін. Цій стратегічній меті – європейська 
інтеграція України, мають бути підпорядковані розвиток та поглиблення 
взаємовигідних відносин з Росією і США – стратегічними партнерами, а 
також співробітництво з державами-сусідами, країнами СНД й країнами 
інших регіонів світу. Україна має стати активною учасницею 
вдосконалення світового цивілізаційного процесу, зокрема, не давати йому 
впадати в застій та наступну стагнацію. Це їй по силах як великій державі в 
центрі континенту, гаранту стабільності в Європі і світі. 

Отже, нині з’явилась історична можливість ліквідувати головне гальмо, 
що перешкоджає вступу України до ЄС й розробити глибоко 
аргументовану і послідовну державну політику в духовно-культурній сфері 
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на українознавчих засадах, спрямовану на національне відродження 
України, повернення українського народу до своїх споконвічних коренів і 
традицій, які протягом багатьох століть формували українську душу, 
ментальність українців та їх національну самосвідомість. Пам’ятаймо 
шевченкове попередження:  

Та неоднаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять, лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять…  
Ох, не однаково мені.  

То ж введемо українознавство в дію, повсякденну практику 
національного державотворення, систему освіти і патріотичного виховання, 
у сферу науково-просвітницької діяльності серед різних верств населення. 
Не дамо себе ошукати різного роду невігласам, спритним ділкам, 
популістам, політиканам, новоявленим пророкам, візьмемо справу 
націєтворення і державного будівництва у власні руки й вперто будемо йти 
до кінцевої мети – побудови Соборної України. 
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УКРАЇНА – ОСВІТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Токар Л. К. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗВИТКУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

 
У статті досліджуються проблеми українознавства в розвитку 

національної освіти та виховання. Автор переконаний, що, спираючись на 
значний доробок галузевих наук, українознавство піднімає процес 
самопізнання й самотворення українського народу, розуміння ним своєї 
історичної місії на новий вищий рівень. 

 
Те, якими мають бути освіта та виховання завжди хвилювало людей. І 

це можна зрозуміти. Бо в невпинному русі по шляху розвитку й 
самовдосконалення  людство не винайшло інших більш універсальних і в 
той же час конкретних засобів що до усвідомлення й реалізації своїх 
природо-соціальних інтересів, незалежно від того стосується це цілого 
народу в його історичному покликанні, певного покоління чи окремої 
людини, в  їх часово-просторовій сутності. 

Саме освіта та виховання як фантастична машина часу дозволяють 
людям у відносно короткий термін стати причетними до найвіддаленіших (і 
не лише в минулому) періодів, епох, народів і поколінь, побачити й 
усвідомити їхнє природне й соціальне підгрунтя, співставити основні ідеї 
розвитку й засоби реалізації, зрозуміти не тільки те, як усе відбувалося, а й 
те, як могло б, чи не повинно було бути і в такому висвітленні  побачити 
мету й засоби того, що робиться сучасниками. 

Отже, твориться реальна можливість поєднати в єдине ціле минуле, 
сучасне й майбутнє на шляху руху народу до свого історичного 
призначення. 

Освіта й виховання  постають як інтегруюче -акумулюючі й одночасно 
генеруючі засоби природо-соціального досвіду. Вони є необхідною 
передумовою творення й розвитку науки, яка досліджує закони розвитку, 
допомагає усвідомити методологію людського поступу. І те, що освіта й 
виховання адекватно реагують на всі зміни в бутті людей, має об’єктивний 
характер. Як і саме життя людей вони не можуть перебувати в статиці. Але 
це не означає, що тут усякий раз мова йде про принципово нові підходи в їх 
побудові. 
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Освіта та виховання завжди постають у трьох своїх визначальних 
вимірах: 

перший – відтворює природо-історичне покликання людини розумної 
на Землі, формує досвід та уроки його здійснення; 

другий – розкриває особливості та передає форми його 
етнонаціонального прояву; 

третій – відображає специфіку його конкретно-історичних 
трансформацій на рівні певного соціуму й окремо взятої людини. 

Немає особливої потреби доводити, наскільки важливо в забезпеченні 
неперервності історичного процесу, в усвідомленні та реалізації людьми 
(народами) свого історичного покликання домагатись єдності в розумінні 
сутності освіти та виховання в усіх зазначених вимірах. 

Та на жаль, в силу  ряду причин і, перш за все, суб’єктивних чинників, 
зробити це вдається далеко не завжди. 

Якщо погляди людей на зміст першого сутнісного виміру освіти та 
виховання відносно стабільні в своєму розвитку (головні зусилля тут 
зосереджуються переважно на розв’язанні проблеми сенсу й форм розвитку 
життя розумного на Землі), то на те, яким має бути зміст, другого й, 
особливо, третього вимірів часто змінюються. Більше того, в останньому 
шляхи розвитку та засоби розв’язання завдань освіти та виховання нерідко 
обираються такими, що починають суперечити першому та другому 
сутнісним вимірам і тоді це призводить до кризи всієї системи освіти та 
виховання. 

Спираючись на віковічний досвід, людство тепер однозначно визначило 
для себе ті головні підвалини освіти та виховання, на яких тільки й може 
реалізуватись розумне життя, коли воно мислиться в перспективі. 

Серед принципів, які визначали й неодмінно будуть визначати розвиток 
усієї духовної сфери як всепланетарного явища, й, зокрема, освіти та 
виховання, науки, філософії, мистецтва, літератури, релігії  й діють у них 
через систему духовних орієнтирів будь-то: Закону Божого, ідеалів, 
кодексу співжиття общини, морального кодексу, ставлення до природи, 
образів  літератури й мистецтва тощо уже тепер можна виділити як 
аксіоматичні : 

— тільки знання можуть допомогти людям розв’язати весь комплекс 
протиріч їхнього буття; 

— на Землі тільки людина наділена здатністю пізнання законів розвитку 
Природи, а тому зобов’язана не лише розвивати цю здатність, а й творити 
своє життя та забезпечувати розвиток довкілля за цими законами, не 
порушуючи логіки творчості Природи;  

— мірою людського поступу, самого життя людей мають бути любов, 
справедливість, доброчинність і красота творення. Людина покликана в цей 
світ  творити добро, а не зло; 

— життя розумне не сумісне з вбивствами, нищенням і руйнуванням 
живої й «неживої» Природи. Найвищим його обов’язком є оберігати 
довкілля в цілісності й повноті, сприяти його розвитку і як основи власного 
існування; 

— неодмінною умовою людського сходження по цьому шляху є 
свобода вибору, освіта й виховання (самоудосконалення). Насилля, 
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незалежно в яких формах воно здійснюється, будь-то на рівні особи чи 
спільноти (фізичне, економічне, духовне) є лихом для людства й гніздиться 
воно  в неуцтві. Обмежена  (будь чим) людина не стане духовно багатою й 
не буде діяти адекватно; 

— тільки переконання у своїй історичній доцільності може вести 
людину, спільноту, людство по життю; 

— мірилом людської сутності є творча праця, яка  є й завжди буде 
найвищою цінністю. Творчість людей, як і в Природі, є основою  еволюції, 
єдиним засобом адаптації й очищення  людського буття від всілякого 
бруду, побічних продуктів розвитку; 

— як  взаємодія в Природі, співробітництво між людьми на основі 
довіри не тільки єдиний розумний спосіб співжиття, а й самого існування 
людей в часі і просторі. Самість, корисливість, егоїзм противні людській 
природі;  

— самим оптимальним в людській спільноті, як і в Природі, є принцип 
рівних можливостей. Будь-яка нерівність між людьми, спільнотами, 
державами веде до порушення гармонії  розвитку, ставить під загрозу  не 
лише існування людства, а й довкілля; 

— в людині як і в Природі закладені початки необмежених 
можливостей, які можуть бути використані як в інтересах розумного життя, 
так і проти нього, необхідно постійно вивчати й розвивати людські 
можливості у їх життєстверджуючому значенні; 

— і тому людська свідомість і доброчинність творення мають бути 
предметом першочергової й головної турботи школи; 

— освіта та виховання повинні  якомога більш цілісно й системно 
сприяти пізнанню й розкриттю життєстверджуючих можливостей людини.  

Тепер серед мислячих людей, напевне, не знайти таких, хто стане 
заперечувати справедливість та аргументованість цих визначальних 
принципів освіти та виховання. Вони формувалися віками і стали 
загальним надбанням усіх народів світу. 

За таких обставин здавалося б, що може бути розумнішим, як 
спрямувати зусилля світової спільноти на їх реалізацію. Та саме на етапі 
реалізації такої методологічної візії й виникає більшість проблем і 
протиріч. Головним же підгрунтям їх виступає неузгодженість розвитку 
освіти та виховання в названих вимірах, коли їх логіка порушується 
суперечністю природо-історичного, етнонаціонального, соціального і 
особистісного в людях. І як наслідок, розв’язання освітньо-виховних 
проблем починає нагадувати щось на зразок куцого одіяла, яким хочемо 
вкрити свого уже майже дорослого школяра. Одіяло, з-під якого все більше 
виглядають його різні частини тіла. І замість того, щоб придбати (створити) 
нове одіяло, ми намагаємося перетягувати старе з однієї частини тіла на 
іншу. 

В справедливості такого порівняння можна переконатись, читаючи 
публікації в наших газетах, наукових журналах та монографіях з питань 
розвитку освіти та виховання в Україні. 

Розбіжність поглядів, які тут подаються (і, які нерідко видаються як 
нові підходи, концепції та парадигми) в головному зводяться до спроб 
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розчленувати освіту та виховання як ціле на їх складові зі «своєю» 
внутрішньою логікою й аргументацією. 

При цьому враз забуваємо про концептуальну заданість і спрямування 
освіти та виховання в їх першому сутнісному вимірі. І починаються 
дискусії, якими ж  мають бути освіта та виховання: національними чи 
громадянськими, для держави, спільноти чи для окремо взятої людини, що 
має бути головним освіта чи виховання і т. п. Тобто при визначенні змісту 
освіти та виховання вирішальними стають не природо-історичні фактори 
тяглості людського життя, а соціально-економічні, ідеологічні та політичні 
чинники в їх конкретно-історичному зрізі. За таких обставин саме вони 
починають виступати як домінанти і не лише при визначенні  змісту й 
характеру освіти та виховання, а й самої ідеї нації, народу. В цьому, 
зокрема, слід шукати й пояснення тим заявам, які останнім часом робляться  
нашими політичними й державними провідниками, науковцями про те, що 
основою української національної ідеї має стати певний ідеологічний і 
політичний вибір, зокрема, рух до європейської спільноти. 

І нерідко як у нас буває, й наука, педагогічна, зокрема, реалізації цієї 
«визначальної мети», а відтак «й розвитку України ( не більше, не менше – 
Л.Т.) як добробутної й незалежної держави», обгрунтовує підпорядкування  
«практичних дій в усіх (?) сферах суспільної життєдіяльності...». 

Не виняток тут й освіта та виховання. Через них, говорять прибічники 
такого підходу, маємо утвердитись в європейському виборі й «вибудувати 
свій інтелектуальний дім за європейськими стандартами». Дивна якась 
логіка ...Як можна називати «інтелектуальний дім» своїм, якщо він буде 
скроєний та збудований за європейськими зразками ? 

Не відкидаючи в принципі єднання з європейством, як і з іншими 
народами, в розв’язанні економічних, політичних, культурологічних 
завдань, загальноцивілізаційних проблем розвитку, тим не менш підійдем 
до проблеми з іншого боку. 

Якщо рух до єднання з європейством складає основу національної ідеї 
й, відповідно, серцевину освіти та виховання, то в чому ж тоді сенс нашого 
етнонаціонального буття? За такою ж логікою виходить, що рух до Європи 
і має бути головною метою нашого розвитку й смислом буття народу. Та 
уявімо тільки на хвилинку (як говориться, не дай Боже), що європейців 
немає! Рух до кого й до чого ж тоді визначав би  нашу «самобутню» 
сутність? 

Забули ми, а може й не читали, поради М.Хадеггера, який ще на 
початку ХХ ст. в «Бутті і часі» пропонував шукати смисл буття людини 
(народу) не десь, не поза  ними, а в самій людині (народі), як  власній 
скритій їх сутності. Стверджуючи, що наша присутність в цьому  світі 
може бути тільки нашою присутністю, він в той же час попереджав  про 
існування загрози, що в «нашому» з часом може все більше з’являтись «не 
нашого» у вигляді якостей, властивостей якихось абстрактних людей і не 
тільки через те, що людині внутрішнє притаманно  «робити як люди», а й в 
наслідок зовнішньої інвазії уже людей досить конкретних. 

Кожен народ, як і кожна людина перебуває в постійній взаємодії з 
довкіллям, світом природи, речей і людей. Але народ, як і окрема людина, 
ніколи не був лише сумою певних якостей і властивостей, котрі 
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породжувались сферами взаємодії й взаємовпливів будь-то: економічних, 
ідеологічних, політичних, культурологічних тощо. Він, як і окрема людина 
завжди є чимось більшим суми всіх його складових та якостей не лише 
тому, що ми поки про них не все  знаємо, не лише тому, що народ далеко 
ще  не в повній мірі себе розкрив у тій чи іншій сфері, галузі діяльності, а 
головним чином тому, що у нього є вже великий досвід прояву власної 
цілісності, яка існує незалежно від характеру тієї чи іншої взаємодії. 
Остання лише розвиває цю цілісність. Мірою ж дійсної присутності в Світі 
будь-то людини, чи народу є час, який відміряла їм Природа і, в який 
вмістила їх власний світ. 

Тут знову вдамося до образу: звернімося до популярної тепер на 
телебаченні інтелектуальної гри «Слабка ланка», де для гравців наперед 
відміряють час і суму грошей, які, спираючись на свій інтелект, вони 
можуть заробити, але не більше. А ось менше — те вже залежить від рівня 
інтелекту гравців. 

На жаль, наш годинник уже давно включено. І тепер можна тільки 
здогадуватись, які «суми» нами вже втрачено. І все ж не жалкувати нам 
пристало, а якомога швидше  й надійніше подбати про інтелект, щоб далі 
рухатись у відповідності з природними вимірами нашого часу. 

Чи обдарує ж буття в майбутньому своїм багатством наше існування не 
у всьому залежить від нас. Але від нас і тільки від нас залежить прийняти й 
зберегти те, що уже відкрилось і те, що маємо відкрити відносно власної 
присутності в цьому світі. 

Незаперечно, що сутність буття  нашого народу  не може розглядатись і 
бути адекватно усвідомленою за межами його присутності, яку можна 
уявити як хайдеггерівську «повну можливостей пустоту». Те ж , як 
наповнити її, а значить і здійснитись у межах, передбачених Природою, 
залежить головним чином від нас і, в першу чергу, від характеру й змісту 
нашої освіти та виховання. 

Не тільки з власної вини так сталося, що в нашій присутності нині так 
відчутне «не наше». Майже чотири століття в українського народу 
формували якості, властивості, риси якихось вже надто неконкретних, 
«абстрактних» людей: спочатку не то малоросів, не то хохлів, а з часом 
представників «нової спільності людей» інтернаціонального змісту. 
Подібне щось і тепер пропонується сучасними глобалізаторами. 

І хоч реальне життя довело всю марність  спроб штучного творення 
чогось на зразок «універсальної нації», та не можна не помітити, що в 
деформації природного стану українського народу творці 
інтернаціоналістської ідеологеми й сучасних глобалістичних візій досягли 
«помітних результатів». Ми і в другому десятилітті своєї незалежності 
продовжуємо шукати «раціональне зерно» власної ідеї за межами свого 
народу і його країни. 

Тепер, як говорять, тільки надто ледачий чи сліпий, не веде мови про 
кризу духовності українців й освіти та виховання їх, зокрема. Більш того, 
стан, в якому перебуває наша освіта та виховання  підтверджує, що криза 
поглиблюється. І це при тому, що причини її як здається усім уже добре 
відомі. Принаймні, вони зафіксовані в рекомендаціях парламентських 
слухань «Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої 
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освіти в Україні». Там серед іншого констатується, що в Україні вже надто 
повільно оновлюється зміст освіти, послаблені міжпредметні зв’язки, 
відсутня чітка структура освіти, триває руйнування дошкільного й 
позашкільного виховання, в критичному стані сільська школа, втрачаються 
здобутки в кадровому забезпеченні навчальних закладів і все це на фоні 
явно не відповідного організаційного, управлінського й фінансового 
забезпечення галузі. Після такої констатації, начебто й додавати уже 
нічого. Все надто серйозно, важливо й загрозливо. 

І все ж є потреба дещо об’ємніше висловитись з приводу 2-х аспектів 
проблеми: по-перше, головного чинника не лише кризи, а й майутнього 
розвитку освіти та виховання — їх змісту; і, по-друге, з приводу не тільки 
констатації, а й конкретної дії при виході з кризи. 

Після проголошення в 90-х роках курсу на розбудову в Україні 
національної освіти та виховання не лише педагоги, а й громадськість 
помітили й відчули, що він не узгоджується  з науково-педагогічною базою 
та практикою радянської доби. І не тому, що там пропонувались не 
виважені методи, форми організації та технології, а головним чином через 
неузгодженість ціннісних установок, орієнтирів і напрямків розвитку 
освіти й виховання в їх другому та третьому сутнісних вимірах, де взагалі 
не розроблявся етнонаціональний аспект. 

В першу чергу цим була мотивована необхідність розроблення  та 
прийняття в 1992 р. Державної Національної Програми «Освіта. Україна. 
ХХІ ст.», в якій основний наголос робився на розбудові в Україні саме 
національної освіти та виховання. На жаль, цей принципово важливий 
загальнодержавний документ не дійшов навіть вхідної межі ХХІ ст., освіту 
та виховання якого він мав формувати. 

Та найприкріше те, що виписані в Програмі положення про 
утвердження національних засад в освіті та вихованні так залишилися 
тільки на папері.  

І причини того, як здається, криються в політичній, організаційній та 
управлінській площині. Відомо, що на виконання положень Програми були 
прийняті ухвала Колегії Міністерства освіти України  (25 грудня 1995 р.) 
про концепцію основних напрямків гуманітарної освіти та постанова 
Міністерства Освіти України (24 грудня 1997 р.) про державний стандарт 
освіти, а також постанова Кабінету Міністрів  про Базовий навчальний 
план загальноосвітніх навчальних закладів (5 серпня 1998), в яких, серед 
іншого, визначалось, що у 2001-2002 навч. року в усіх школах України 
мало бути введено українознавство як одна із інваріативних навчальних 
дисциплін. Чи то через часту зміну прем’єрів і складу Кабінету Міністрів, 
чи якихось інших мотивів, але ці принципового значення положення так і 
залишилися не здійсненними. 

Була певна надія, що становище вдасться виправити з прийняттям 
«Національної доктрини розвитку освіти», в якій навіть було виокремлено 
окремий розділ «Національний характер освіти та виховання». Однак, 
положення й цього документу поки що залишаються малорухомими. І 
роком після офіційного прийняття вони все ще сприймаються заявою про 
наміри, а не засобом реальної дії. І в самій доктрині й після її прийняття 
фактично нічого несказано як за допомогою яких чинників освіта та 
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виховання в Україні стануть національними по суті. В ній переважно 
виписано «що» таке національна освіта і, майже, нічого не говориться «як» 
вона відбудеться, яким буде інструментарій її реалізації. 

Добре розкрито й розуміння  такої важливої складової розвитку освіти 
та виховання як зміцнення їх зв’язків з наукою. І практично нічого не 
сказано про українознавство, яке вже існує й розвивається як синтетична 
наука про народ, етнічну територію та державу України. 

Навіть сам термін українознавство в документі загальнодержавного 
рівня, присвяченого розвитку освіти та виховання, не згадано.      

Що це — не розуміння, чи свідоме нехтування? Але те й те не в 
інтересах України та її народу. 

Досвід переконує, що творити, виховувати, вдосконалювати можна тоді, 
коли відомо, принаймні, дві речі — основа, база, на якій все має 
відбуватись й неодмінно мета, в ім’я якої задумано дійство. 

Ми часто тепер чуємо від економістів, підприємців, політиків, 
державних діячів фразу про необхідність захисту, відстоювання 
«національних інтересів» України, її народу, держави. І, напевне, не завжди 
задумаємося над усією масштабністю і змістом самого поняття. А говорити 
про національні інтереси й не уявляти сутності національної ідеї, 
історичного покликання народу, досвіду й уроків його здійснення, то 
значить не усвідомити й всієї повноти фрази, а відтак і всього масштабу й 
характеру необхідних  дій по їх реалізації. 

У нас же для декого національні інтереси обмежуються в кращому разі 
ситуативними діями, інтересами галузі, підприємства, фірми, а то й 
власними запитами. 

Та іншого, напевне, й не могло бути за умов, коли відсутня національна 
наука, освіта та виховання, які покликані досліджувати  подібні явища й 
формувати їх розуміння з спільнотою. 

Такого масштабу й характеру бачення та розуміння мають  формуватися 
протягом усього життя людини. Тоді й тільки тоді ми не будемо свідками  
таких  дивацтв, коли не тільки політики, державні діячі, а й відомі науковці 
говорять, що «національна ідея в Україні ще не сформувалася», що «в 
Україні національна ідея не спрацювала», або, що «ми не знаємо, яку 
державу будуємо» тощо. 

Наукою, яка обрала об’єктом своїх досліджень народ України, його 
самопізнання й самотворення має стати українознавство. Формула «має» 
вжита тому, що саме українознавство вперше в українській науці 
представляє знання  про народ, природу й державу України в їх органічній 
єдності та взаємодії на синтезованому рівні знань: досліджує й розкриває 
феномен українства, закономірності, досвід та уроки етно-, націотворення, 
матеріального й духовного життя, розвитку етнічної території 

Спираючись на значний доробок галузевих наук (україністики), 
українознавство піднімає процес самопізнання й самотворення 
українського народу, розуміння ним своєї історичної місії на новий більш 
високий рівень. 

На засадах глибокого аналізу й синтезу знань українознавство постає як 
цілісна система науки, освіти та виховання й ставить завдання, як це й 
зафіксовано в освітній програмі «Українознавство»:  
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«а) виявити досвід поколінь, історичні уроки розвитку етнонації, 
української природи, мови, культури, людини, держави; 

б) сприяти аналізові тенденцій, закономірностей, причин та наслідків 
розвитку й проблем сучасності; 

в) формувати питомі риси громадян; 
г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху та 

перспектив..., пізнання, самопізнання, творення й самотворення 
особистості схильної й спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з 
довкіллям, власним «я» (внутрішнім світом), поєднувати особисті інтереси 
з громадськими, національно-державними й загальнолюдськими; 

д) сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, 
духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних 
принципів і критеріїв життєдіяльності людей...». 

Але форма «має» вжита не тому, що такої науки не існує, а тому, що 
вона ще не стала надбанням всієї спільноти. 

Реально ж основи українознавства закладались ще в творчості наших 
визначних попередників-українознавців Г.Сковороди, М.Максимовича, 
М. Костомарова, П.Куліша, Т.Шевченка, М.Грушевського, В. Вернадсь-
кого, С. Єфремова., В. Кубійовича, З. Кузелі й багатьох ін. Та особливо 
помітним поступ науки став  в незалежній Україні, коли на протязі 
десятиріччя було створено три інститути: при Київському національному 
інституті ім. Т.Шевченка (з 21 червня 2000 р. НДІУ МОН), академічний 
ім. І.Крип’якевича у Львові, при Івано-Франківському державному 
університеті й два центри українознавства. За порівняно невеликий відрізок 
часу були закладені теоретико-методологічні підвалини науки. 

Особливо помітний тут вклад колективу НДІУ МОН, яким системно 
розробляються проблеми українознавства і як науки, і як навчальної 
дисципліни. Зокрема, створені концепції українознавства, як окремого 
інтегративного навчального курсу і, як методологічної основи освітньо-
виховного процесу, підготовлені програми для всіх типів навчально-
виховних закладів, створені підручники, посібники, бібліографічні 
довідники започатковані курси та семінари для викладачів українознавства. 

На основі всеукраїнського й зарубіжного досвіду створено навчальні 
програми та плани для підготовки фахівців з українознавства, ведеться 
робота по розгортанню курсів підвищення кваліфікації вчителів та 
викладачів українознавства. Розроблено освітню програму з 
українознавства та положення про кафедру українознавства для вищої 
школи. Є певний досвід впровадження наукових і науково-методичних 
розробок з українознавства в освітній процес, що засвідчила робота ХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство в 
розбудові національної освіти: проблеми та напрямки розвитку», на якій 
було всебічно обговорено та узагальнено освітньо-виховну практику в 
Чернівецькій області. З 2001 р. на засадах самоініціативи й безкорисної 
самовідданої праці науковців інституту, й директора його зокрема, 
здійснюється видання науково-педагогічного журналу «Українознавство», 
який став своєрідним центром по координації  наукових досліджень, 
узагальнення та поширення освітньо-виховного досвіду. 
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І все ж від зробленого немає повного задоволення. Бо як уже 
підкреслювалося, здобутки науки тільки тоді чогось варті, коли вони 
стають надбанням усієї спільноти, допомагають у вирішенні її злободенних 
питань. 

З українознавством цього все ще не сталось. Поза увагою управлінців 
залишається виконання постанови Кабінету Міністрів України про 
введення українознавства в навчальні плани як інваріативної дисципліни. 
Українознавство не включено  до переліку спеціальностей, 
затверджуваного Кабінетом Міністрів України. 

До цього часу не набули загальнодержавного статусу розроблені ще  в 
середині 90-х рр. програми та навчальні плани з українознавства для вищої 
й середньої школи. Не формуються замовлення на видання підручників і 
посібників з українознавства. 

Створення ж у вищих навчальних закладах кафедр українознавства 
відбувається по формальному периметру. В них механічно об’єднуються й 
читаються скорочені курси історії України, філології, суспільствознавства 
тощо. Спроба ж НДІУ МОН запропонувати вузам рекомендації щодо 
структури й змісту роботи кафедр українознавства не знайшли підтримки в 
департаменті вищої освіти МОН під тим приводом, що творення кафедр, то 
прерогатива навчальних закладів і, що наче б уже тепер в педагогічних 
університетах здійснюється підготовка вчителів українознавства. Хоч на 
ділі виявляється, що тут готується все той же гібрид вчителів педагогіки, 
методики мови, літератури, історії і т. д.  І це тоді, коли дійсно професійно 
підготовлених вчителів та викладачів українознавства буквально одиниці. 

Такий стан може бути «зрозумілим» лише за умови, що українознавство 
й надалі буде залишатись поза базовим навчальним планом.   

Запропонована інститутом проблематика фундаментальних наукових 
досліджень з українознавства, в т. ч.: «Закономірності становлення та 
проблеми розвитку українознавства як науки», «Українська національна 
школа: особливості становлення та розвитку в ХХІ ст.» та ін. — всього 5 
тем, які вибороли право в конкурсі на окреме фінансування фактично не 
розробляються із-за відсутності того ж фінансування. 

До цього можна було б додати й факт незадовільного виконання 
постанови Кабінету Міністрів про утворення Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН і, як наслідок, невідповідного розгортання його 
роботи по координації наукових досліджень, розроблення й впровадження 
новітніх технологій навчання та підготовки фахівців з українознавства, 
тощо. 

Напевне, серед іншого, реалізація зазначеного, але в силу різних причин 
не здійсненного, і могла б бути покладеною в основу програми конкретних 
дій по розбудові в Україні дійсно національної освіти та виховання, а 
відтак, і виконання «Національної доктрини розвитку освіти».    
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Сазоненко Г. С., Головай І. А. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВЧА НАУКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
У статті розкривається роль українознавчої науки  в освітньому 

процесі. Автори вважають, що українознавство як комплексна навчальна 
дисципліна, філософсько-методологічна основа сучасної освіти досить 
ефективно сприяє ствердженню і розвитку національної освіти  в Україні, 
формуванню патріотичного світогляду і державницької позиції учнів. 

 
Українознавство як наука має глибоке давнє коріння. Започатковане ще 

авторами “Повісті минулих літ”, Літопису руського, Повчанням 
Володимира Мономаха, працями Г.С.Сковороди, українознавство отримало 
статус системної, цілісної науки  у працях М.Драгоманова, І.Франка, 
О.Потебні, М.Грушевського, С.Єфремова. З 1917 року ця наука 
впроваджується в систему освіти, а з 1918 р. – в систему науки (заснування 
НАН), залишаючись провідною галуззю і системою знань до 1930 р., до 
часів тотального, цілеспрямованого винищення української освіти, науки, 
інтелігенції. Подальша доля українознавчої науки за радянських часів не 
склалася оптимістично, поняття “українознавство” було навмисно 
вилучено з наукової сфери з ідеологічних міркувань і штучно замінене на 
крає-, країно-, суспільство-, народознавство в усіх ланках освіти і науки. 
Таке вилучення поняття і предмета українознавства мало надто сумні 
наслідки: Україна не осягалася в цілісності (генезисі) етносу, нації, 
держави, мови, природи тощо, а членувалася за територіально-етнічними 
чинниками, або ж трактувалася в дусі горезвісного народознавства, 
заснованого на антиукраїнській ідеології про виникнення “нової історичної 
спільності людей – радянського народу” (наслідком реалізації якої мало 
стати зникнення і України, і українства як окремих повноцінних світових 
феноменів). 

У кінці 20-х років українознавство перестало бути об’єднуючим 
началом для українців, бо воно було вилучене новою владою з системи 
освіти. Упокоривши Україну, більшовики всіляко намагалися позбутися  
тих, хто його відстоював. Усі пошукові наробки в галузі українознавства (в 
тому числі й праця С.Єфремова “Українознавство”, видана у 1920 р.) стали 
недоступними ні дослідникам, ні широкому загалу. 

Масова еміграція українських науковців, політичних, військових діячів 
у 20 – 30-х рр. стала поштовхом нового етапу розвитку українознавства. 
Зусиллями української діаспори було створено у 40-х–50-х рр. 
“Енциклопедію українознавства”, натхненниками та організаторами якої 
стали Володимир Кубійович та Зенон Кузеля. Ця енциклопедія стала 
універсальним довідником найістотніших знань про Україну, її народ, 
природу, історію, культуру, спосіб життя, розкриваючи їх в динаміці з 
найдавніших часів до періоду, коли створювалася Енциклопедія 
українознавства. 

Національно-патріотичний рух, що розгорнувся в Україні в 60-х та на 
межі 80-х – 90-х рр., увінчався великим здобутком – проголошенням 
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незалежності. Доба початку 90-х рр. зародила оптимістичні надії і віру в 
щасливе майбутнє України як самостійної, розвиненої європейської 
держави. Перед українською державою постали завдання реформування 
суспільних відносин і цінностей, які дісталися у спадок від СРСР. Процес 
формування свідомості громадян Української держави найефективніше міг 
втілитися через державну політику в галузі освіти, культури, 
інформаційного простору, економічних реформ. Отже, настали сприятливі 
умови для реформування і оновлення освіти, оскільки, по-перше, тип, 
рівень розвитку держави (суспільства, людини) великою мірою визначає 
тип освіти; по-друге, суверенній, правовій, демократичній Україні стали 
потрібними заклади, що готували б справді національні кадри – міцні 
підвалини незалежної держави; по-третє, система освіти повинна бути 
національною і за змістом (духом), і формами та інтересами. 

27 грудня 1995 р. колегія Міністерства освіти України прийняла ухвалу 
про концепційні засади і основні напрями гуманітарної освіти, в якій 
зазначено: творення правової, демократичної, суверенної держави потребує 
“...формування та впровадження нової концепції гуманітарної освіти..., 
основними елементами змісту гуманітарної освіти є українознавча 
підготовка – вивчення історії розвитку української нації, її культури, 
ментальних характеристик, синтезу звичаїв, вірувань, світорозуміння, 
моральних, правових, етичних та естетичних норм, національних базових 
цінностей процесу самоусвідомлення й утвердження як політичної нації і 
держави, усвідомлення місця українців серед народів і культур світу”. А це 
означало, що основою нової системи освіти (усіх її ланок, типів шкіл, 
змістом предметів) має стати українознавство – і як окремий предмет, і як 
інтегративна система знань. 

З 1989 р. розпочинає свою діяльність заснована П.П.Кононенком 
асоціація “Інститут українознавства”, основна мета якої – охоплення всіх 
аспектів вивчення, пропаганди, генезису українського етносу, пов’язаного з 
цим розвитку матеріальної і духовної культури, освіти, науки, мистецтва; 
проведення незалежних, комплексних громадських експертно-аналітичних 
досліджень із залучення вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблем 
українознавства, з метою впровадження їх в систему освіти, науки, 
культури, державного будівництва. Пізніше, у 1991 р., Міністерство вищої і 
середньої спеціальної освіти України на основі ухвали Ради Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка затвердив Ухвалу про 
створення Інституту українознавства як самостійного навчально-наукового 
підрозділу з І кварталу 1992 р.. 

На основі ухвали Кабінету Міністрів українознавство визнано ВАК як 
окрема сфера наукових досліджень та захисту докторських і кандидатських 
дисертацій з галузей наук: історії, філософії, філології, педагогіки (шифр 
09.00.12). 

У плані виконання державної програми “Українознавство в системі 
освіти, науки, культури”, схваленої Кабінетом Міністрів і дорученої 
Міністерством освіти Інституту українознавства, здійснено  розробку 
концепції українознавства як наукової, освітньої, виховної систем; 
створено навчальні плани й програми для середніх і вищих закладів; 
розроблено Концепцію розвитку загальноосвітньої школи – школи нової 
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генерації – національної школи-родини; випущено посібник (1994) та 
підручник (1996) “Українознавство”, велику роль у теоретико-науковому 
дослідженні українознавчих питань відіграли щорічні міжнародні науково-
практичні конференції, започатковані Інститутом українознавства “Роль 
вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства” 
(1992), “Українознавство у розбудові держави” (1993), “Україна, українці, 
українознавство на межі тисячоліть” (1999). 

Український гуманітарний ліцей Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка першим підтримав запропоновану Інститутом 
українознавства педагогічну концепцію оновлення національної освіти на 
засадах української етнопедагогіки та взяв участь в експерименті „Школа-
родина”. Ліцей, з одного боку, став спадкоємцем великих українських 
традицій у системі освіти, науки, культури, започаткованих ще в надрах 
Києво-руської держави, а з другого – результатом процесу державного, 
національного, національно-гуманітарного відродження України.   

В центрі навчально-виховного процесу ліцею стоїть першорядне 
завдання – виховати всебічно розвинену, національно свідому, обдаровану, 
духовно багату людину – патріота-українолюба з чіткою державотворчою 
позицією. Тому стрижньовою основою навчання і виховання стало 
духовно-гуманістичне українознавство. 

Українознавство є світоглядно-філософською основою навчально-
виховного процесу ліцею, тією ідеологією, яка допомагає молодому 
поколінню у набутті історичного та соціального досвіду, сприяє 
успадкуванню духовних надбань українського народу, що віками 
розвивається в річниці світової цивілізації, культури і є органічною 
часткою вселюдства, розвиває і зміцнює формування громадянина України, 
сприяє вихованню культури міжнаціональних взаємин, а головне – 
відкриває шлях до самопізнання, творення і самотворення. 

Українознавство як комплексне світосприйняття суспільних явищ через 
призму загальнонаціональних і в той же час загальнолюдських інтересів є 
такою ідеологією (філософією), що покладено в основу Концепції розвитку 
ліцею. Українознавство – система знань, переконань, поглядів, які в їх 
цілісності можуть сформуватися лише зусиллями всіх педагогів, до того ж, 
починаючи від батьків (сім'ї), які є найпершими вихователями, і самими 
учнями.  

Українознавство є генеруючою, інтегруючою системою виховання в 
ліцеї. Мета виховної роботи закладу закладена в Концепції національного 
виховання Українського гуманітарного ліцею Київського університету 
імені Тараса Шевченка “Громадянин України ХХІ століття”. Основними 
завданнями виховного процесу в ліцеї є: 

- філософсько-світоглядна підготовка молоді, допомога їй у 
визначенні сенсу життя; формування самосвідомості, ціннісного ставлення 
до власного життя; 

- залучення учнів до системи культурних цінностей українського 
народу, світового співтовариства; 

- розвиток загальнолюдських норм гуманістичної моралі (доброти, 
взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини, терпимості 
до людей, культури спілкування, культивування інтелігентності); 
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- розвиток внутрішньої свободи, здатності об’єктивної самооцінки і 
саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, самоповаги, готовності і 
здатності до рефлексії; 

- виховання поваги до закону, до норм колективного життя, розвиток 
громадської та соціальної відповідальності як важливої риси особистості; 

- виховання позитивного ставлення до праці як до найвищої цінності в 
житті; 

- розвиток потреби у творчій праці; 
- виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя. 
Виховна робота проектується шляхом координації діяльності та освітніх 

взаємодій:   
- кафедри національного виховання; 
- виховних моделей учнівських груп в межах системи “Ліцей-родина”; 
- учнівського самоврядування ліцею; 
- батьківського осередка ліцею; 
- громадських організацій міста, країни; 
- мистецьких студій (літературної, вокальної, хореографічної, 

фольклорно-етнографічної); 
- літературно-мистецького центра (Картинної галереї, Літературної 

вітальні, Музея побуту ХІХ століття); 
- предметних кафедр та наукових лабораторій ліцею, зокрема 

лабораторії українознавства; 
Одним із найважливіших факторів формування гармонійно розвинених, 

національно свідомих громадян є естетичне виховання. тому і створено в 
ліцеї літературно-мистецький центр, що включає картинну галерею, музей 
побуту ХІХ сторіччя кабінет української літератури, читальню. Наша 
картинна галерея має на меті придбання полотен кращих сучасних 
художників України, ознайомлення ліцеїстів із різними напрямками 
сучасного живопису та графіки, формування у них художніх смаків, 
естетичних цінностей. Музей побуту ХІХ століття створений не тільки для 
того, щоб експонувати предмети ужиткового мистецтва (гончарні вироби, 
рушники, розписи, ікони...), головним в його діяльності є дослідницько-
пошукова робота учнів, збереження пам’яті. „Хто не знає свого минулого, 
той не вартий свого майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той 
сам не вартий пошани” – ці мудрі слова належать Максимові Рильському, і 
для нас вони особливо актуальні й дорогі. 

Основне завдання курсу „Українознавство”, що викладається в ліцеї, – 
це плекання національно свідомих громадян з чіткою державотворчою 
позицією, що прагнутимуть віддати свій індивідуальний творчий, 
інтелектуальний, емоційно-вольовий потенціал розбудові Української 
держави, служінню власному народові, збагаченню національної духовної і 
матеріальної культури. 

Головна місія вчителя предмета „українознавство” – розвинути, 
зростити, зміцнити і примножити любов до всього рідного, що невід’ємно 
споріднене з національною культурою, мистецтвом, літературою, духом 
українства; сприяти пробудженню почуття національної гідності, 
впевненості у свої власні сили і майбутнє власного народу; зростити чуття 
національної самосвідомості. Саме ця безмежна, глибока і самовіддана 
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любов до України і має спонукати кожного молодого громадянина нашої 
держави творити не лише і не тільки для власного блага і добробуту, 
самозбагачення і самодостатку, а й робити і творити так, щоб бути 
корисним власному народові, Українській державі і прийдешнім майбутнім 
поколінням. 

В Українському гуманітарному ліцеї українознавство є цілісною 
філософсько-методологічною системою освіти і виховання, що генерує 
крає -, країно-, народо-, суспільство-, державо-, людинознавство в 
інтегрованій єдності концентрів: “Україна – етнос”, “Україна – природа”, 
“Україна – мова”, “Україна – нація. Держава”, “Україна – культура” 
(духовна і матеріальна)”, “Україна у міжнародних відносинах”, “Україна – 
ментальність, доля, історична місія”. 

Викладають курс українознавства у нашому навчальному закладі за 
авторською програмою зав. лабораторії українознавства – Головай І.А., 
складеної на основі „Проекту програми навчально-інтегративного курсу 
українознавства для І – ХІІ кл.” (автори: Кононенко П.П., Усатенко Т.П., 
1998 р.). 

Домінуючими методологічними основами курсу українознавства в ліцеї 
є принципи історизму, науковості, документальної аргументації, аналізу, 
синтезу, узагальнення, абстрагування, поєднання зарубіжного і 
вітчизняного досвіду в конкретних галузях, при вивченні певних 
концентрів. 

Як окремий навчальний предмет українознавство викладається у ліцеї 
протягом усіх трьох років навчання. Традиційними формами проведення 
уроків українознавства стали уроки-диспути, уроки-концентри. 
Найуживанішою технологією, що застосовується в процесі освоєння даного 
предмету стали кооперативна, моделююча та проективна. Підсумком, 
своєрідним філософсько-науковим узагальненням вивчення цього предмета 
ліцеїстами стали колективні творчі роботи ліцеїстів. Третьокурсники 
самостійно, за вибором, обирають українознавчу тему дослідження 
протягом року, опрацьовуючи її під керівництвом фахівця-науковця. 
Результатом учнівської діяльності традиційним став захист колективних 
наукових робіт з українознавства. Протягом 2000 – 2001 навчального року 
учні-випускники ліцею займалися дослідженням наступних тем: 31 
філологічна група – “Україна театральна”, “Українська художня 
словесність”, “Архітектура України”, “Україна – релігія. Історія і сучасний 
стан релігій в Україні”; 32 історико-філософська група – “Українська 
культура: проблеми формування та історичного розвитку”, “Українська 
міфологія”, 33 економічна група – “Україна – природа. Екологія”, 
“Пріоритети економічного розвитку України”, “Доктринальні основи 
українського націоналізму”; 34 юридична група – “Україна – мова”, 
“Україна – нація. Ментальність щирого українця”, “Україна – духовність. 
Наші обереги.” Захист колективних наукових робіт є вагомих доказом того, 
що українознавство має глибокі невичерпні джерела пізнання невідомих 
граней життя України і українства, вивчення яких допомагає пізнати 
самого себе, власну сутність і місію на цій землі. Праці ліцеїстів  з 
українознавства дістали всезагальне визнання: опубліковані у збірнику 
“Українознавство в системі освіти міста Києва” (За загальною редакцією 
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П.Кононенка і Б.Жебровського) – “Київська Русь і Україна”, “Українська 
гельсінська група – тернистий шлях до волі”;  посібнику П.Кононенка, 
Т.Кононенка “Освіта ХХІ століття: філософія родинності” – “Україна – 
нація. Ментальність українця.”; науково-методичному посібнику 
“Перспективні освітні технології” (за загальною редакцією Г.С.Сазоненко) 
– колективний проект з українознавства юридичної групи “Україна – 
право”. 

Корегуючим, науковим і творчим центром, проміжною ланкою між 
Інститутом українознавства та ліцеєм стала лабораторія українознавства, 
яка поєднує різні форми роботи: 

- наукову (розвиток і впровадження концепції українознавства та 
національного виховання; апробація і вдосконалення програми з 
українознавства; наукова допомога учням і учителям у дослідженні 
українознавчих питань; керівництво науковими роботами ліцеїстів з 
українознавства); 

- навчально-методичну (написання методичних розробок з 
українознавства; корегування роботи предметних кафедр ліцею згідно 
філософії та методології українознавства; співпраця з кафедрою 
національного виховання; 

- організаційно-виховна (проведення екскурсій, літературно-
мистецьких вечорів, зустрічей з видатними діячами України, організація 
роботи осередку національно свідомих дівчат – Дівочої ліги ім. О.Теліги). 

Аналіз насиченості програм навчальних предметів ліцею дає підстави 
для висновку, що українознавство є наскрізною, цілісною, інтегративною 
філософсько-методологічною системою у викладанні більшості предметів. 
Зокрема, програма з математики у ліцеї передбачає врахування внеску в 
розвиток математичної науки українських вчених. На уроках учні 
знайомляться з такими темами: “Внесок у розвиток математичної науки 
М.В.Остроградського”, “Фундатор теорії економічної кон’юнктури 
М.І.Туган-Барановський”, “Українські жінки-математики та економісти – 
Клавдія Іванівна Лапишева – перша жінка-професор Київського 
університету”. М.П.Кононенко на уроках фізики відкриває забуті і 
замовчувані сторінки української плеяди фізиків, науковців, що збагатили 
світовий фонд наукових відкриттів, але про яких ми, на жаль, не знали або 
недооцінювали ваги їхньої праці. Це ознайомлення з досягненнями 
українських вчених – Корольова С.П.,Засядька О.Д.,Кибальчича 
М.І.,Ціолковського К.Е.,Пулюя І.П.та десятками інших науковців. На 
уроках біології, де досліджуються відношення “людина – світ”, багатство 
рослинного і тваринного середовища, основна увага звертається на 
навколишній світ України, на багатство української флори і фауни, 
проблеми їх збереження. Проблема “людина – світ” трансформується у 
відношення “українець – довкілля”. На уроках біології учні також 
ознайомлюються з внеском українських вчених у розвиток цієї науки. Так, 
скажімо, учні, вивчаючи тему “Кровообіг”, цікавляться внеском у розробці 
питань кровообігу Д.Заболотного, М.Гамалії, Д.Самойловича, 
дослідженням обміну речовин в Україні займалися Данилевський В.Я., 
Богомолець О.О., проблемою впливу людини на біосферу займався вчений 
зі світовим ім’ям – В.І.Вернадський. Про все це одержують інформацію 
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ліцеїсти. При викладанні курсу зарубіжної літератури викладачі ліцею 
привертають увагу до зв’язку зарубіжних авторів з Україною – “Бальзак і 
Україна”, “Байрон і Україна”, “Булгаков і Київ”. Вчителі звертають свій 
погляд на перекладацьку діяльність українських письменників – “Твори 
Мопассана у перекладах українських письменників”, “Твори Бодлера в 
українських перекладах”. Українознавство як необхідний духовно-
філософський і світоглядний компонент застосовується і на уроках 
іноземної мови. Так учителями ліцею розроблені теми уроків: “Урядова 
система США, Великобританії, України”, “Видатні особи України”, 
“Визначні моменти в історії України” та інші. Набуті на уроках історії 
України знання, допомагають учням глибоко осмислити, проаналізувати 
становище України в різні часи та епохи; встановити причинно-наслідкові 
зв’язки між подіями та явищами історії України; проаналізувати тенденції 
культурного, суспільного, соціального, політичного життя українського 
народу від найдавніших часів до сьогодення. Вивчення конкретних явищ, 
фактів і подій на уроках історії України забезпечує формування в учнів 
конкретного підґрунтя для вироблення цілісної системи бачення феномена 
України, особистої національної світоглядної концепції, виховує ліцеїстів 
освіченими, обізнаними громадянами України. На уроках української 
літератури учні простежують тенденції розвитку вітчизняної літератури, 
індивідуальний стиль і специфіку творчості окремих корифеїв українського 
слова, заглиблюються у проблеми становлення українського народу в різні 
історичні часи та епохи, аналізують причини і наслідки злетів і занепаду 
розвитку української культури, руйнування і знищення письменницької 
еліти української нації. Вагомим у вивченні концентру “Україна – держава” 
є курс основ правознавства. Учні знайомляться з важливими питаннями 
розвитку і становлення української держави, з найважливішими 
пам’ятками правової культури України (“Руська Правда”, “Конституція 
П.Орлика”, Конституція УНР 1918 р., конституційні акти 1917-1920 рр. 
тощо), нині діючою Конституцією, національним державним устроєм 
України та цілим рядом інших важливих питань, що тісно споріднені з 
українознавчим концентром “Україна – держава”. 

Усе вищезазначене є реальним підтвердженням того, що 
українознавство як комплексна навчальна дисципліна, філософсько-
методологічна основа сучасної освіти досить ефективно сприяє 
ствердженню і розвитку національної освіти в Україні, формуванню 
патріотичного світогляду і державницької позиції учнів. 

На сьогодні розроблено ряд авторських програм з українознавства, які 
поступово апробуються у ряді навчальних закладів. На основі спільної 
ідеології українознавства об’єднались педагоги різних куточків України – 
Кривого Рога, Ніжина, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Одещини, 
Сімферополя. Феодосії, а також освітні заклади української діаспори – 
Польщі, Канади, США, Латвії, Молдови. 

Але болить сучасному свідомому вчительству, що ж буде з нашим 
поколінням, яким сьогодні на рівні освіти замість гуманістичного, 
патріотичного, наукового українознавства нав’язується ... футбол. А у 
проекті Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ ст. 
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ігнорується і замовчується саме поняття, суть і значення українознавчої 
науки і філософії. 

Та все ж надає оптимізму той факт, що у проекті типового навчального 
плану для загальноосвітніх навчальних закладів на 2001-2002 – 2004-2005 
навчальні роки вперше за стільки років запрограмовано курс „Моя 
Україна” (1-3(4) кл.), а у переліку предметів у класах за профілями 
навчання запропоновано до затвердження вивчення у певних гуманітарних 
групах за вибором курс „українознавство” (10 – 11 кл.). 

„Учителем школа стоїть” – так визначав місію вчителя І.Франко. Тож 
пам’ятаймо, що доля українознавства, перш за все, залежить від того, 
наскільки свідомим буде наше сучасне вчительство, діяльність якого 
визначає долю національної освіти, рівень гуманізації суспільства і 
майбутнє Української незалежної держави. 

 
 
 

Кононенко Т. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО:  
ІНТЕГРАТИВНЕ ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ПРО УКРАЇНУ  

ТА СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО – ЯК ПРОТОСИСТЕМА 
ДИСЦИПЛІН ВІРТУАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(розгорнуті тези-завдання) 

 
У статті розглядаються тези-завдання українознавства як 

інтегративного гуманітарного знання про Україну та світове українство, 
а також як протосистеми дисциплін віртуального університету 
українознавства. 

 
Необхідно розглянути три складники питання: 
– Два типи організації знання: моноосновне та інтегративне. 

Умовність розрізнення знання на гуманітарне та природниче. 
– Значення освітнього середовища для специфікації всього знання як 

гуманітарного. Структура знання визначає в освітньому середовищі 
структуру дисциплін – навчальний план. 

– Стратегія побудови навчального Плану на основі інтегративного 
гуманітарного (за специфікацією освітнім середовищем) знання засобами 
дистанційної освіти. 

 
Проблема формування інтегративного гуманітарного знання. 
Хоча сучасна освіта є системною, система не завжди постає як 

інтегрованим чином впорядковане знання; 
Можна вирізнити два типи впорядкування системного знання: 

моноосновне (монобазове) та інтегративне; 
Моноосновне знання суспіль впорядковане на єдиних принципах, хоча і 

йдеться про певну систему; 
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Сукупність та єдність принципів, методології, складових системи, 
фактографічного матеріалу розповсюджується на всі складові системи. Як 
правило такі системи тяжіють до синтетизму, який не є методологічною 
панацеєю; 

Текст (Гіпертекст) є лінійною впорядкованістю моноосновного знання. 
Інтегративне знання впорядковується іншим чином та за іншими 

правилами, отже іншим методом;  
В інтегративному знанні складники не синтезуються, а поєднуються; 
Неможливо за допомогою будь-якого «Тексту» втілити інтегративне 

знання: проблема співвідношення основоположень філософії знання Д. 
Локка та Дж. Берклі; 

Не існує простих форм отримання знання (ідей) – а лише комплексні 
(інтегративні);  

Правила та методи поєднання складників інтегративного знання 
випрацьовуються відповідно до безпосереднього завдання та мети 
освітнього процесу. 

 
Освітнє середовище як втілення певного типу знання: 
Знання не завжди набуває системного впорядкування; 
В освітньому середовищі все знання є гуманітарним; 
Історію філософії можна представити відповідно до типів освітніх 

середовищ; 
Тип освітнього середовища визначається базовим знанням, за яким 

формується «тіло» і тип навчального закладу; 
Лише у новій філософії (XVI-XVIIIст.)  знання набуває системного 

впорядкування; 
Е. Кондільяк вперше аналізує існуючі філософські «системи»; 
Системна організація знання започаткована у Німеччині зусиллями 

Х.Вольфа та Баумгартена і увібрала в себе весь здобуток філософії того 
часу: Британська емпірична філософія, філософія Декарта, послідовників 
Декарта, філософія Лейбніца, філософські та педагогічні здобутки 
представників французького Просвітництва; 

Університетська освіта є втіленням певного типу системного знання – 
формування навчального плану, який структурно відбиває систему 
пануючого типу знання: системно впорядковане знання для власного 
втілення формує освітнє середовище як освітню систему; 

Необхідно розрізняти освітню систему та систему освіти; 
У спектрі соціальних стосунків ми маємо справу з системою освіти, яка, 

проте, відбиває головні риси освітньої системи завдяки соціальній дієвості 
її представників-випускників; 

Освітня система, як і система освіти є не універсалістським, а 
функціональним утворенням, у якому втілюється та чи інша філософія, 
формується певний тип психіки та світогляду. 

 
Інтегративне гуманітарне знання представлене досвідною наукою:  
Існує розгорнута концепція інтегративної гуманітарної науки – 

«Українознавство», над якою працювали відомі вчені України та 
зарубіжжя, починаючи з 1991р.; 
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Розбудова «Українознавства» як інтегративної гуманітарної науки має 
власну тривалу історію; 

Складові та чинники цієї науки складають в спектрі освітнього 
середовища сукупність дисциплін та курсів, формуючи відтак – 
навчальний план; 

Зміст для наповнення навчального плану Віртуального університету 
надають відділи Інституту українознавства, структура яких відбиває 
структуру саме інтегративного гуманітарного знання. З 1991р. 
накопичений значний джерелознавчий та методологічний матеріал, який 
вже зараз цілком забезпечить дієвість віртуального освітнього закладу; 

Навчальний план визначає зміст освіти та є самостійним об’єктом 
дослідження у власному розвитку та змінах. Цей феномен і визначає 
неповторність та унікальність певного закладу освіти, оскільки жоден 
інший існуючий навчальний план (і розгорнутий на його основі 
навчальний процес) неспроможний забезпечити саме таку інтегративну 
цілісну форму наукового знання та набутого світогляду, як результату 
освітнього процесу; 

Об’єктом філософського дослідження стають форми, методи, засоби  
інтегрування знань з різнорідних наук (моделювання гуманітарного 
інтегративного знання) та механізми впровадження цих знань у систему 
дистанційних (у першу чергу – електронних) форм освіти. Саме такий 
підхід дає можливість залучати знання з наук про довкілля (екологія, 
валеологія), соціології та політичних наук, мистецтва, математики тощо, 
водночас не підмінюючи і не втручаючись  в основоположення та власний 
розвиток цих наук; 

Сучасний розвиток освіти та освітніх технологій спонукає до розробки 
та впровадження нових засобів орудування гуманітарним знанням. 
Найперше це стосується принципово нової у вітчизняній науковій 
спільноті системи гуманітарного знання – інтегративного гуманітарного 
знання, яке має всі ознаки науки та навчальної дисципліни. Такою наукою 
постає «Українознавство». Відтак, ми пропонуємо розглядати 
«Українознавство» - інтегративне гуманітарне знання про Україну та 
світове українство – як протосистему дисциплін освітнього середовища 
Віртуального університету (Virtual University). 

Аналіз сучасного українського Інтернет-середовища засвідчив, що не 
існує системного освітнього гуманітарного каналу, який би цілісно 
відтворював знання про Україну як наукову систему. Практично всі більш-
менш потужні сайти розроблені «природничими» закладами науки і освіти 
та стосуються, в першу чергу, знання з «природничих» наук. 

Певні концептуальні положення «Українознавства» дають змогу 
змінити погляд на гуманітарну науку як на таку, яка виключає можливість 
орудування «природничим» знанням. Будь-яке знання в освітньому 
середовищі набуває властивостей гуманітарного. А включення за певними 
методами в освітній процес «природничого» знання  у комплексі з наявним 
«гуманітарним» породжує інтегративне гуманітарне знання. Саме тому 
«Українознавство» і постає як інтегративна гуманітарна наука, яка в 
освітньому процесі спроможна виконати покладені на неї завдання – 
відтворити у формі знання цілісний образ України та світового українства 
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у всіх проявах та формах. Безумовно, що система сучасних електронних 
засобів освіти сприятиме якнайшвидшому досягненню існуючої мети. 
 
 
 

Усатенко Т. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СТАНОВЛЕННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджується українознавство в становленні національної 

освіти. Автор вважає, що важливою проблемою українознавства є не 
лише структурування майбутніх інтегративних навчальних курсів на 
українознавчій основі, а й наповнення та вивчення діючих предметів 
етнонаціональним змістом. 

 
С.Єфремов у 1912 році писав: «...українські домагання в сфері середньої 

й вищої освіти зводяться власне до того, щоб на Україні середня й вища 
школа знайомила учнів з минулим і сучасним життям українського народу, 
тобто з його історією, письменством та мовою, з географією рідної землі й 
її економічним становищем»1. 

Бібліографічний покажчик «Українознавство» у 1913 р. засвідчує, що 
наукове осмислення проблеми охоплює широке коло питань. До покажчика 
з українознавства входять матеріали з літератури, історії, археології, 
генеалогії, етнографії, антропології, історії, церкви та релігійних рухів, 
історії церкви та релігійних рухів, історії права, національно-політичних 
стосунків, географії, систематики, економічного життя та історії мистецтва. 
Кожна наука класифікується за напрямами, наприклад, «історія мистецтва» 
має підрубрики: А: Архітектура, малярство та скульптура. Б: Музика і 
театр. (Окремою позицією виділено персоналію «М.Лисенко»). В: 
Ужиткове мистецтво і художня промисловість2. 

Якщо в ХІХ ст. в освіті увага зосереджувалася на українській мові, що 
була чи не єдиним репрезентантом національної школи, то в ХХ ст. постає 
вимога розширити знання про Україну, українців відомостями з історії, 
географії, культури тощо, об’єднаних поняттям українознавство. У 1917 р. 
Ф.Сушицький українознавство характеризує так: «Українознавство, як 
відомо, є така галузь наукової роботи, що роз’яснює минуле й сучасне 
життя українського народу. Воно пояснює його національні особливості, 
його територію, різні впливи життя нашого народу та його розвиток, 
його мову, творчість взагалі, художню й літературну зокрема»3. 

                                           
1 Єфремов С. За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві. – К., 1993. 
2 Бажинов І. Бібліографічний раритет з українознавства // Вісник Книжкової 
плати.– 1998. – № 2. – С. 28-29. 
3 Сушицький Ф. Методи українознавства // Вільна українська школа. – 1917. – № 3-
4. – С.135-136; Його ж. Принципи українознавства // Вільна українська школа. – 
1917. – № 2. – С. 84. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 214

«Шкільництво в Україні (1950-1930 р.)» дає матеріали постанов 
Першого Всеукраїнського Учительського з’їзду від 5-6  квітня 1917 р., де 
говорилося: «У двокласових сільських школах перший клас треба 
українізувти з початку 1917-1918 року, в третьому класі ввести обов’язкове 
навчання предметів українознавства», а також у «Меморандумі 
Всеукраїнської Учительської Спілки до Директорії Української Народної 
Республіки» (грудень 1919 р.), де в розділі «Підготовка вчительства» 
вказується: «Всі учителі до майбутнього шкільного року повинні скласти 
іспити з предметів українознавства – перша і найголовніша вимога». 8 
жовтня 1917 р. І.Стешенко виголосив програмову промову перед 
начальниками середніх і нижчих шкіл Києва та головами батьківських 
комітетів, в якій зазначив: «український народ є господарем на своїй 
території, але справедливі інтереси меншостей мають бути взяті до уваги. 
Одначе всі народності, які живуть на території України, повинні знати 
мову, літературу, географію та історію України. Отже, українознавство 
повинно бути обов’язковим для повноправних шкіл України»1. 

О.Дорошкевич у журналі «Вільна українська школа» за жовтень 1917 р. 
подає циркуляр Генерального Секретаря, де зазначається: «український 
народ на його території поставлено на ступінь народів державних. Мова 
його, поруч з російською, має бути офіціально-урядовою, з життям його 
належить бути знайомим кожному громадянину України без різниці націй. 
З огляду на це Генеральний Секретаріат України визнав потрібним, щоб у 
всіх середніх, вищих, початкових та інших школах, які користуються 
державними правами, були заведені предмети: українська мова і 
українознавство (література, географія та історія України)»2. 

На нараді в справі організації народної освіти в Україні 15-20 грудня 
1917 р. вказувалося: «І З’їзд по народній освіті висловлює бажання, щоб 
літом були організовані Секретарством Освіти по всіх повітах учительські 
курси по українознавству»3. 

У працях ректора Українського народного університету Ф.Сушицького, 
видрукуваних 1917 р. у журналі «Вільна українська школа», подаються 
принципи і методи українознавства. У статті «Методи українознавства» 
автор обґрунтував необхідність глибокої джерельної, філософської, 
методологічної бази: «Дражливе у нас зараз питання про українознавство в 
школі, треба поставити на ґрунт цілком об’єктивно-науковий… Повинні ще 
з’явитися в недалекому часі капітальні праці по історії української мови, 
письменству, географії України і ін. Такі праці були б кращою ознакою 
сучасного відродження української культури та такого потрібно 
зародження української науки в широкому розумінні цих слів»4. 

                                           
1 Васькович Г. Шкільницво в Україні (1905-1920). – К., 1996. – С. 71,77. 
2 Дорошкевич О. Огляд життя середньої школи // Вільна українська школа. – 1917. – 
Ч. 2. – жовтень.  
3 Нарада в справі організації народної освіти  в Україні 15-20 грудня 1917 р. // 
Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920). – К., 1996. – С. 311. 
4 Сушицький Ф. Методи українознавства // Вільна українська школа. – 1917. – № 3-
4. 
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Основним завданням професор вважав «відшукати зв’язки між 
окремими фактами та явищами, з’ясувати генезис їх на підставі закону 
причинності, в зв’язку з історичними умовами життя даного народу, який 
творив свою культуру, історію, мову і літературу». До принципів 
українознавства автор відносить: національний ґрунт, ідею автономного 
життя, українську мову, історико-етнографічний принцип. 

У роки Визвольних змагань розглядалось питання і про підготовку 
учителів, які б викладали українознавство. У Меморандумі Всеукраїнської 
Учительської Спілки до Директорії Української Народної Республіки» 
(грудень 1919 р.), де в розділі «Підготовка вчительства» вказується : «Всі 
учителі до майбутнього шкільного року повинні скласти іспити з предметів 
українознавства – перша і найголовніша вимога». 

Відповідно до вироблених концепцій українознавства терміново 
підготовлялися і видавалися матеріали. Так, у 1918 р. Міністр освіти 
І.Стешенко з проф. О.Дорошкевичем випускають «Матеріали до вивчення 
предметів українознавства», до яких зараховуються: 1. Історія України на 
нижчих щаблях освіти. 2. Історія України в середніх ланках освіти. 3. 
Історія України «до курсу вищого концентру». Тут вивчалася й історія 
зарубіжжя. 4. Програма курсу української мови та літератури. 5. Проект 
програми географії (природи і населення) України: а) для середніх 
навчальних закладів; б) для старших класів середніх навчальних закладів. 

До всіх розділів додавалися методичні поради й списки літератури. 
Широке коло проблем охоплює і праця С.Єфремова «Українознавство: 

покажчик потрібної до самоосвіти літератури» (1920 р.), де увага 
акцентується на концентрах: національна проблема, українська справа, 
історія, географія, етнографія, економіка, статистика, мова, 
письменство, мистецтво, мемуари, покажчики й довідники1. 

Для навчального процесу в середній і вищій школі у 20-х роках багато 
зробив М.Васильківський, який твердив, що українознавство – це «сума 
знань про український народ та про його країну Україну». У 1926 р. у праці 
«Завдання, програма і методика курсу українознавства в плані українізації» 
М.Васильківський розглядає декілька напрямків: методологія і техніка 
українознавства; природничо-географічні умови; економічна база 
(взаємини: природа – людина); ідеологічні надбудови; побут України; 
економічна мораль та право, родинна мораль та право в Україні; 
етнографія, етнологія та звичаєве право України; державницький лад 
України та чинне право; наука та освіта на Україні; українська мова, пісня 
та музика, українське мистецтво, письменство. Український театр, 
пластичні мистецтва в Україні (архітектура, скульптура. різьбярство, 
малярство та ін.). Релігія в Україні, філософія. Вироблена ним структура 
курсу у поширеному і скороченому варіанті лягла в основу програм з 
українознавства з розподілом годин на кожну тему. 

Складна й неоднозначна доля українознавства в період нової 
національної політики, що дістала назву «українізації». За доби 

                                           
1 Єфремов С. Українознавство: покажчик потрібнішої до самоосвіти літератури. – 
1920. – С. 5. 
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«українізації» українознавство розвивалося в Українській академії наук, у 
наукових товариствах, проводилися експерименти в освіті, обговорювалися 
проблеми українознавчих предметів, видавалися навчальні посібники для 
різних верств населення. Так, наприклад, короткий курс українознавства 
для козаків «Наша Батьківщина – Україна», виданий друкарнею 6-ї 
Стрілецької дивізії, створено за концепцією концентрів С.Єфремова. Зміст 
книжки подано так: Земля українська. Нарід український. Українське 
військо. Культура українська. Українське мистецтво. Рідна мова. 
Українська література. Українська державність. Розвій української 
суспільно-державної думки. Державно-національні відзнаки України. 
Українська церква. Українська кооперація. 

У 30-х роках ХХ ст. українознавство вилучено в Україні з наукових 
досліджень, з програм, планів, із словників. Навіть слово і поняття 
українознавство поступово виходить із активного словникового запасу, і 
вже в 90-х роках з’являються в декого сумніви щодо правомірності 
існування терміна українознавство. 

Поза межами України українознавство, як наукова й освітня проблема, 
повнокровно розвивається. У Подєбрадах (Чехословаччина) відомий 
український вчений Д.Дорошенко читає для студентів Українського 
технічно-господарського інституту лекції про розвиток науки 
українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її досягнення. На першому 
українському педагогічному Конгресі у Львові в 1935 р. В.Пачовський 
виступає з доповіддю «Українознавство у вихованні молоді», в якій 
говорить про «пройняту національним духом науку українознавство, до 
складу якого входить мова, література, історія, плястичне мистецтво, 
музика українського народу та географія земель, заселених українцями». 

За межами України – в Австралії, Канаді, Англії, Бразилії, США, 
Польщі, Німеччині, Данії, Китаї, Іспанії також появляються українознавчі 
наукові центри, кафедри, в Едмонтонському та Гарвардському 
університетах – інститути. 

У діаспорі поширені школи українознавства, де вивчають українську 
мову, літературу, культуру, історію України, географію України, співи, 
релігію і для яких розроблені програми, навчальні виховні плани. 

У 40-х роках ХХ ст. за кордоном починають виходити перші томи 
одинадцятитомної «Енциклопедії українознавства» за ред. В.Кубійовича, 
З.Кузелі, яка побудована за алфавітним принципом. У 50-х роках 
з’являється теж під назвою «Енциклопедія українознавства» тритомне 
видання, що «дає читачеві синтезу досягнень сучасної науки, замкнену 
цілість знання», суму найнеобхідніших знань про Україну. Тритомне 
видання енциклопедії охоплює 20 розділів. «Енциклопедія 
українознавства» спирається на ті вічні ідеали, які лягли в основу нашого 
світогляду і нашої культури, підхід її базується на ідеалістично-
християнських засадах і державницьких традиціях, і тому саме вона має 
науковий, об’єктивно цінний характер, подаючи найважливіші відомості з 
різних ділянок українознавства. 

Радянська система освіти офіційно прийняла домагання українців вести 
навчання в школі українською мовою, вивчати українську мову, літературу, 
історію України, географію України, давати учням знання української 
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культури, вилучивши, навіть заборонивши розглядати їх як основні 
чинники українознавства. Послідовні цілеспрямовані дії щодо вилучення з 
цих предметів українознавчої спрямованості призвели до того, що 
фактично географія України розглядалася лише принагідно у курсах 
загальної фізичної та економічної географії; історія України подавалася 
учням з цензурними обмеженнями, з імперською, переважно 
антиукраїнською інтерпретацією, а вивчення української мови було 
побудоване переважно на логіко-граматичних морфологічних 
конструкціях. Мову українську вивчати дозволялося за вибором батьків. 
Виховання носило чітко виражене партійно-ідеологічне спрямування. 
Отже, школа, виконуючи державно-політичне ідеологічне замовлення не 
була спрямована на національні пріоритети. Принципово інші проблеми 
постали перед українознавством у державний час кінця ХХ ст.: 
відродити, відновити українознавство на новому рівні в інформаційно-
технологічній культурі. 

Відсутність в Україні з 30-х до 90-х років досліджень з українознавства, 
вилучення такого поняття, навіть слова з ужитку ускладнило процес його 
відродження в кінці ХХ ст. Противники українознавства аргументували 
свої заперечення відсутністю наукових досліджень, словникових статей в 
енциклопедіях, довідниках, словниках, забуваючи про цензурну пресу 
впродовж століть. Дискусія про українознавство засвідчила й те, що воно 
сприймається всіма по-різному. Для одного це – комплексний 
інтегративний тип мислення, для іншого – пробудження, а ще для іншого – 
лише ознайомлення з незнаним світом. 

Інститут українознавства Київського національного університету 
(директор – П.Кононенко, професор, доктор філологічних наук, лауреат 
Міжнародної премії імені Й.-Г.Гердера), що постав у січні 1991 року (з 
вересня 2000 р. – НДІУ Міністерства освіти і науки України) розпочав 
багаторічну копітку роботу по відродженню українознавства в системі 
освіти, науки, державотворчих процесах. Філософсько-методологічним 
спрямуванням його діяльності було визначено у зверненні Президента 
України до учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Роль 
вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства» (1993 
р.): «впровадження українознавства як політики і філософії нашої молодої 
держави буде сприяти дальшому поступу у утворенні українського 
суспільства на засадах правди, добра і справедливості»1. Такий напрямок 
був підтриманий в Україні та за її межами. 

«Філософія українознавства творитиме нову ментальність, яка дасть 
змогу по-державницькому переосмислити світову культуру, виводячи 
суспільство і особистість з орбіти меншовартості. Через національний 
інтелект, ідею, почуття вона стимулюватиме національний оптимізм 
народу, коли кожен, незалежно від етнічної приналежності відчуватиме 
себе часткою великого національного «я». Автор обгрунтував свою думку, 

                                           
1 Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – К., 1993. – С. 7. 
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що українознавство «є не ідеологією певного класу, а новою філософією в 
розбудові молодої України, яка повинна стати загальнонаціональною...»1. 

Були визначені вихідні положення, а конкретна розробка 
українознавства йде різними шляхами. Інститут українознавства (з липня 
2000 року Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти 
і науки України), продовжив, по-новому осмисливши, досвід розбудови 
національного шкільництва в часи Визвольних змагань, зокрема 
українознавчі підходи І.Стешенка, С.Єфремова та ін. 

Українознавства в концепції проф. Кононенка та його школи – цілісна 
інтегративна посткласична наука, що охоплює знання про Україну, 
українців, українство, які сприяють виробленню моделі розвитку 
української спільноти на основі пізнання себе як етносу, нації і держави в 
минулі часи та сьогоденні в полікультурному середовищі і часопросторовій 
взаємозалежності. 

За концепцією П.Кононенка українознавство включає в себе крає-, 
країно-, природо-, суспільство-, людино-, народознавство, але не як 
окремі предмети, а як елементи універсальної цілісності2. 

Універсальна цілісність «України» й «українства» розкривається й 
осягається шляхом взаємопов’язаного еволюційно-синхронного й 
діахронного розгляду концентрів: Україна – етнос, нація; Україна – 
природа, екологія; Україна – мова; Україна – держава, суспільство; 
Україна – культура (матеріальна, духовна: релігія, філософія, 
мистецтво, освіта, наука; право, валеологія; військо); Україна в 
міжнародних відносинах; Україна – тип людини, ментальність; 
Україна – доля; Україна – історичні уроки, історична місія. 

І в силу цього українознавство постає як цілісна система самопізнання, 
виховання й навчання, єдності знання, любові і творення. 

У межах концепції П.Кононенка створено підручник «Українознавство» 
(автор П.Кононенко), стандарт «Навчального інтегративного курсу 
«Українознавство» (автори П.Кононенко, Т.Усатенко). За стандартом 
розроблено варіанти програм інтегративного курсу «Українознавство», 
зокрема програма П.Кононенка, Т.Усатенко, О.Король та інші.  

В основу структури стандарту «Навчально-інтегративного курсу 
«Українознавство» (автори П.Кононенко, Т.Усатенко) покладено ідею 
концентрів, що формують внутрішньопредметну інтеграцію. Практичне 
призначення стандарту для дітей шкільного віку зумовлює поєднання  
наукових теоретичних понять з метафоричним їх викладом. 

Весь матеріал стандарту від 1 до 12 класу ділиться на три узагальнюючі 
частини: Український світ охоплює 1-4 класи, розкриваючи концентри: 
етнос (метафорична назва «Родина») – 1 кл., природа («Дивокрай») – 2 кл., 
мова («Слово») – 3 кл., історія («Пам’ять») – 4 кл.; Український час 
охоплює 5-9 кл., концентри: держава («Державність») – 5 кл., культура 
(«Основа», «Оранта») – 6-7 кл., нація («Пробудження») – 8 кл., доля 

                                           
1 Філіпчук Г. Українська етнокультура в змісті національної загальної та 
педагогічної освіти. – Чернівці,  1996. – С. 32-33. 
2 Кононенко П. Українознавство: Підручник. – К., 1996. 
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(«Поступ») – 9 кл. Український шлях охоплює 10-12 кл., в яких 
розкриваються концентри: ментальність, міжнародні відносини, 
геостратегічні та геополітичні проблеми тощо. Матеріал структурується в 
узагальнюючому курсі «Українознавство». 

У кожному класі з наростаючою кількістю інформації подаються 
проблеми концентрично-спіралеподібно з урахуванням вікових, 
психологічних особливостей дітей. Кожен концентр (для учнів проблема, 
що дається у назві) розглядається у взаємозв’язках. Наприклад, концентр 
«Україна – етнос» для школи «Родина» (1 кл.,) розглядається в єдності з 
природою, мовою, історичною пам’яттю, проблемами державності, на 
основі духовної й матеріальної культури, як поступ. Для учнів першого 
класу проблема етносу (родини) розглядається в таких проблемах: Дитина 
– Родина – Батьківщина. Рід. Родове дерево. 

Наша держава – Україна: столиця, Герб, гімн, прапор. 
З родини йде життя дитини. Краса українських людей: фізична й 

духовна. Родина – оберіг рідної мови. Символи – реліквії традиційної 
української родини. Родина в обрядово-календарному колі. Будень – свято. 
Дитина – Родина, Природа. Традиційне господарювання української 
родини. Праця. Професія моїх батьків. Традиційна українська родина на 
селі. Родина в місці. Україна і світ. Українці в світі. Українські родини. 
Велика родина. Міркування – розповідь: «Батьківщина – мала родина. 
Батьківщина – велика родина». 

Проте вивчення концентру «Україна – етнос» не обмежується в 
першому класі. Якщо в першому класі цей концентр розглядається з 
домінантою «родина», то в наступних класах він іде як один із важливих 
компонентів певної універсалії-концентру. Це забезпечує нову інформацію 
про концентр у кожному класі, можливість бачити його у все нових 
взаємозв’язках. Так, учні в різних класах, в умовах різних взаємозв’язків у 
середній школі отримують такі відомості про концентр «Україна – етнос» у 
системі українознавчих знань: 

Проблема: Дитина – родина – Батьківщина, рід, родове дерево (1 кл.). 
Моя родина (сім’я): Я, мати – брати – сестри, дідусі – бабусі. 
Наші прізвища, наші імена та ін. 
Проблема: Україна – рідна земля, рідний дім, рідна держава (2 кл.). 
Територія України: моря, озера, ріки, степи і ліси, рівнини і гори. Два 

моря: Чорне, Азовське. 
Проблема: Мова єднає родину, народ, державу. Роль мови у спілкуванні 

(3 кл.). 
Проблема: Рід – нерозривна єдність поколінь (4 кл.). 
Проблема: Доля родини в долі України (5 кл.). 
Проблема: Традиційні види господарської діяльності українців. Сучасні 

професії на селі (6 кл.). 
Проблема: Традиційне облаштування українців (7 кл.).  
Проблема: Родинне виховання як збереження і передача духовних 

цінностей українців (7 кл.). 
Проблема: Відродження національної свідомості в  українських родинах 

(8 кл.). 
Проблема: Історична місія українського етносу (народу, нації) (9 кл.). 
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Проблема: Уроки формування та розвитку українського етносу і його 
етнічної території. Доля (10 кл.). 

Проблема: Формування українського етносу у взаємодії з іншими 
етносами (11 кл.). 

Проблема: Концентр-універсалія «Україна – етнос (нація)» – 
визначальний чинник українознавства (12 кл.). Історична місія українства.  

Запропонована система викладу матеріалу має змогу реалізувати мету, 
що стоїть перед інтегративним курсом. Приміром, при вивченні проблеми 
«Родина» учні одержують уявлення про трактування її міфологією, 
релігією, наукою, повсякденним досвідом, образно-символічною системою 
тощо. Розкриття різних поглядів на одну й ту ж проблему сприяє 
формуванню в учнів альтернативного мислення, вміння  висувати гіпотези 
та підтверджувати їх, показує шлях наукового пізнання. 

У цій же проблемі дають учням відомості з природознавства, 
мовознавства, культури, державотворення, націології тощо. Ідея 
функціонального взаємозв’язку між різними рівнями знань є основою 
формування цілісних знань про українознавство. Знання, інтегровані на 
його основі, дають змогу розкрити учням функціональну цілісність світу й 
українознавства зокрема. 

Українознавство набуває все більшого ствердження в  державі. 
Міністерство освіти вводить українознавство як  навчальний предмет 
спочатку у варіативну частину навчального плану (був період, коли й 
вивели), а згодом, у 2001 р. у проекті навчального плану подано в базовому 
змісті поряд з філософією, однак в остаточному варіанті українознавство не 
подано. Стверджує українознавство і «Концепція 12-річної середньої 
загальноосвітньої школи», але, на жаль, не як самостійний інтегративний 
курс. 

Головне управління освіти і науки м.Києва в 1997 р. згідно з рішенням 
Колегії Міністерства освіти України «Про концептуальні засади 
гуманітарної освіти в Україні» підтримало пропозиції Інституту 
українознавства і ввело інтегративний курс «Українознавство» в заклади 
освіти з 1 по 11 класи1. 

Досвід киян у вивченні українознавства відтворено у виданні 
«Українознавство в системі освіти міста Києва». Науковці (Т.Люріна та 
ін.), вчителі (Л.Яресько, Г.Сазоненко, Є.Демченко та ін.), керівники 
освітою (В.Крижанівська, В.Герасименко та ін.) стверджують своїми 
працями важливість вивчення в школі інтегративного навчального курсу 
«Українознавство», а також вказують на важливість наскрізної 
українознавчої ідеї усього навчального процесу. 

Наповнення всіх навчальних предметів українознавчими змістом є 
актуальною освітньо-педагогічною проблемою і нині ні в кого не 
викликає заперечення. 

Наповнення всіх навчальних предметів (курсів), всієї позакласної та 
позашкільної роботи українознавчим змістом, за висловом Б.Ступарика, 
«має пронизувати весь навчально-виховний процес, входити в «плоть і 

                                           
1 Українознавство в системі освіти міста Києва. – К., 1998. – С. 33. 
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кров» кожної дитини через мету, форми і методи роботи»1. У концепції 
П.Кононенка і в науково-дослідній роботі Інституту українознавства 
такому напрямку роботи приділено значну увагу. 

У предметній системі навчання  ще не подолані основи просвітницько-
прогресистської парадигми: відчуженість від етно-національної культури, 
від філософських шукань, односпрямованість і одномірність науково-
предметних знань – заглибленість у конкретний об’єкт дослідження, 
розгляд без урахування взаємоз’язків, взаємопроникності. Тому, хоча певні 
теми українського буття (це стосується таких предметів як  українська  
мова, література, історія) й розглядаються, однак у них переважає 
конкретний специфічно науковий (предметний) підхід, а не 
етнонаціональний, державотворчий, екологічно-валеологічний. 

Намітилося декілька напрямків наповнення українознавством 
навчально-виховного процесу в школі. Йде неухильний і поступовий 
процес структурування шкільних знань на українознавчих засадах. Саме з 
позиції інтересів української нації, держави Міністерством освіти і науки 
України розгорнуто широке обговорення навчального плану 12-річної 
середньої загальноосвітньої школи, який має охопити ті навчальні галузі, 
які важливі для етнонаціонального державотворчого збереження 
української нації. Обговорюються  пропозиції навчальних галузей.  

Важливою проблемою українознавства є не лише структурування 
майбутніх інтегративних навчальних курсів на українознавчій основі, а й 
наповнення та вивчення діючих предметів етнонаціональним змістом. 

 
 
 

Усатенко Т. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗАСАДИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ-РОДИНИ 

 
У статті розглядаються українознавчі засади національної школи-

родини. Автор наголошує, що українська національна школа-родина 
засвідчує свою послідовність у орієнтирах на рівнозначні поцінування 
етнонаціональних цінностей, закорінених у родині, та відкритість до 
іформаційно-технологічного простору цивілізації. Отже, школа-родина 
стверджує вічне оновлення школи, як із кожним поколінням оновлюється 
родина, рід, Україна. 

 
Українське шкільництво, реалізувавши в перші роки незалежності ряд 

ідей і положень гуманізації, демократизації шкільного життя (відмова від 
політизації навчально-виховного процесу, уніфікації всіх шкіл, 
заідеологізованості тощо), стало перед необхідністю визначення 
пріоритетів освіти на основі Державної національної програми (“Освіта 

                                           
1 Українознавство в національній школі / Добровольський С., Скульський Р., 
Стельмахович М. та ін. – Івано-Франківськ, 1995. 
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України. XXI ст.”), законів України “Про освіту”, “Про загальну середню 
освіту”, проекту “Національної доктрини освіти” та ін. 

Робляться спроби визначити мету, завдання, засади діяльності, 
характер і обсяг навчально-виховного процесу школи нової генерації. 
Серед стратегічних завдань акцентується увага на тому, що “будь-яка 
школа України функціонує як українська національна школа ”. У той же 
час визначається правомірність “різних шляхів реалізації єдиної мети і 
завдань шкільної освіти”1. 

Якщо на початку XX ст. у проектах української національної школи 
(Я. Чепіга, І. Ющишин, С. Сірополко, С. Русова та ін.) увага, головним 
чином, зосереджувалася на навчанні в школі українською мовою, на 
вивченні української літератури, культури, історії України, географії 
України та йшлося про освіту для всіх дітей, то на початку XXI ст. 
українська національна школа має розбудовуватися з урахуванням нових 
умов всевідчутнішої глобалізації інформаційно-технологічного 
суспільства. За таких умов питання збереження етнонаціональної 
самобутності українського народу стає не просто актуальним, а 
першочерговим з урахуванням світоглядного й організаційно-
технологічного поступу. За таких обставин у сучасній українській 
національній школі визначальними стають зміст навчання на 
українознавчих засадах, етнонаціональне самопізнання, самоусвідомлення, 
самовизначення через вивчення українознавства і як інтегративної 
дисципліни, і як методології інших дисциплін, завдання яких – допомогти 
глибоко вивчити мову українського народу, його культуру, історію, 
природу тощо. 

Усе це має бути забезпечене відповідно до сучасного науково-
технічного рівня освіти. Тому в національній школі так важливо 
запровадження й оволодіння новітніми технологіями добування і засвоєння 
знань, у т.ч. комп'ютерними технологіями. А все разом має забезпечити 
необхідні умови для учнів, щоб вони могли зробити правильний вибір у 
житті. 

На останньому хотілося б особливо наголосити. Бо в реальному житті 
зустрічаємо досить довільне його трактування. Викликає тривогу той факт, 
що нині подекуди оновлення, трансформація шкільної освіти обмежується 
лише введенням у шкільний лексикон таких слів, як “національний”, 
“національне” тощо. 

Українська національна школа покликана формувати перш за все 
громадян-патріотів, творців незалежної Української держави, готових і 
здатних жити в сучасному світі, бути активними творцями не лише 
власного добробуту, а й впливати на характер і напрямки розвитку 
людської цивілізації. 

Тепер в освітньо-виховний процес мають бути включені знання, які 
тривалий час були заборонені. 

                                           
1 Проект “Концепція 12-річної загальноосвітньої школи” // Освіта. – 2000. – 30.08.- 
6.09. 
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Уважного вивчення заслуговує мрія українців створити свою 
національну освіту, підвалини якої закладалися ще в народних початкових 
школах XIX ст. Західної та Східної України, у концепціях української 
освіти 1905-1914 рр. та доби визвольних змагань, зокрема в “Проекті 
української школи” Я. Чепіги., “Проекті про зміну державного шкільного 
закону з дня 14 мая 1869 р.” І. Ющишина, “Проекте новой свободной 
школы для Украины” С. Русової, у працях І. Стешенка, С. Сірополка, 
М. Варвисевича та ін. Розбудовуючи нове шкільництво, важливо знати, 
яким змістом освіти, методами навчання і виховання має бути наповнена 
життєдіяльність навчального закладу, щоб виховати в учнів національну 
гордість, як у поляків, пошанування до рідної мови, як у французів, 
відданість традиціям, як у англійців. Педагогічний досвід багатьох 
європейських країн недостатньо вивчений. Поза увагою освіти знаходиться 
багато напрацювань філософів, етнологів, етнопсихологів, релігієзнавців та 
ін. Потреба корекції в розвитку шкільництва викликає необхідність 
включення політичних, соціологічних, економічних, культурологічних 
факторів у формування нової свідомості. 

Трансформація одновимірної, уніфікованої тоталітарної школи в 
українську національну — процес тривалий і багатоаспектний, він вимагає 
глибокого переосмислення навчальних чинників освіти та введення нових 
орієнтирів в освіту. Просвітницько-прогресистська парадигма освіти і доби 
індустріального суспільства незаперечно сприяла прогресу цивілізації у 
вирішальних напрямках її розвитку. Проте в цю добу було породжено 
багато асоціальних, аморальних екологічних явищ, які спонукають до 
творення більш досконалих форм співжиття, спілкування, освіти і 
виховання. Отже, пошуки нової концепції й методології освіти диктуються 
насамперед самим життям, його визначальними тенденціями: інтеграцією, 
глобалізацією, потребами збереження духовних цінностей. Ці тенденції 
несуть глибинні зрушення в сутність педагогічного процесу, у вироблення 
нової моделі освіти, заснованої на принципах гуманізації, з урахуванням 
інформаційних комп'ютерних технологій. 

Визначальними стрижнями, що зумовлюють зміну векторів шкільної 
освіти, за “Концепцією 12-річної загальноосвітньої школи” є: особистість 
дитини, комп'ютерна грамотність, змістовна єдність української школи, 
етнокультурна українознавча її спрямованість і водночас варіативна. 

Нова освіта головну увагу спрямовує на особистісне, його 
етнонаціональне усвідомлення, здатність до саморозвитку, самоосвіти 
дитини, яка вміє використовувати набуті знання для творчого розв'язання 
проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію і в 
підсумку бути здатною змінити на краще своє життя і життя своєї держави. 
Якщо індустріальне суспільство потребувало масовізованого робітника з 
притаманними йому ціннісними орієнтаціями діяти за інструкцією, не 
мислити, рівності в умовах праці, оплати, освіти, то в нових умовах 
робітник має стати творцем, дослідником, винахідником, який не є 
придатком до машини. Він — своєрідний освічений індивідуаліст. 

Культурно-інформаційна парадигма освіти твориться в умовах 
плюралізму думок, толерантності позицій, множинності виміру світу. 
Особливу увагу в організації освітнього процесу мають привертати 
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філософські пошуки, наукові дослідження інших шляхів розвитку 
суспільства. Філософія освіти, соціальна філософія, педагогічна соціологія 
тощо активізують увагу на тому, що рушієм розвитку є саме життя, досвід, 
людина зі своїм індивідуальним життям, автономним вибором, 
категоріально-образним світом, її культура, виховні цінності, національна 
ідея, родина та ін. 

Інформаційне постіндустріальне суспільство, до якого йде Україна, 
передбачає комп'ютерну грамотність, що за своєю значимістю може бути 
прирівняна до введення кириличного письма на початку другого 
тисячоліття. Комп'ютери, вихід в Інтернет передбачають можливість 
оперативно змінювати матеріал і методи його забезпечення відповідно до 
потреб школи, класу, учня. 

Комп'ютерні технології полегшують забезпечення навчання за 
індивідуальними програмами, збільшують акцент на самостійну роботу 
учня. Комп'ютерно-навчально-контролюючі системи є ефективним 
доповненням до традиційних методик. Віртуальні університети, електронні 
підручники і бібліотеки, лабораторії комп'ютерного навчання, 
університетські мережі з виходом в Інтернет дають можливість усім 
бажаючим реалізувати прагнення навчатися шляхом дистанційної освіти. 

Освоєння великою масою населення плинних, нових засобів добування 
знань потребує не лише освоєння нових технологій, а й зміни функцій 
учителя, який стає більше режисером, консультантом, кваліфікованим 
опонентом і розробником . методичного забезпечення навчального 
процесу, ніж тим, який лише передає учням знання в межах програми й 
підручника. Перехід до високотехнологічного суспільства, що 
супроводжується інформацією та глобалізацією всіх сфер життя, потребує 
високого рівня інтелектуалізації. “Інтелект, національна свідомість, 
духовне і фізичне здоров'я як особистісно значущі якості набувають дедалі 
більшого значення”,— зазначається в проекті “Концепції 12-річної 
загальноосвітньої школи”1. Таку життєву, соціальну компетентність, 
громадянську активність, етнонаціональне усвідомлення не можна 
виховати в одноманітній уніфікованій школі. Лише в різноваріантних 
школах єдиної української національної освіти, де різними шляхами 
реалізується єдина мета й завдання, можна досягти успіху. Єдина 
українська національна школа, орієнтуючись на людину, націю, культуру, 
національні та універсальні цінності, відтворює інтелектуальний потенціал, 
є визначальним фактором громадянськості, державності. 

Варіативна школа, покликана різними шляхами реалізувати мету й 
завдання єдиної української національної, спрямована насамперед на 
створення природовідповідних умов для дитини, удосконаленого порядку, 
стилю життя та взаємозв'язків. Оскільки етнічне, як духовно-культурне 
явище, органічно входить у матеріальну і духовну культуру, то національне 
буття в школі має реалізуватися в етнокультурних формах індивідуального 
чи групового життя людей. Осягнення відбувається шляхом усвідомлення 

                                           
1 Проект “Концепція 12-річної загальноосвітньої школи” // Освіта. – 2000. – 30.08.- 
6.09.  
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українського світу, українського часу, українського шляху, що 
конкретизується в поняття культурного простору рідного народу, який 
здійснюється в межах національного дому (сімейно-родинні зв'язки 
спільної території мешкання і рідна земля, національний одяг, їжа, житло, 
господарський уклад життя); духовної культури народу (мова, музичний і 
словесний фольклор, національні риси характеру, звичаї, традиції, 
література, мистецтво, віросповідання); історичної долі народу 
(необхідність зберегти себе як народ, усвідомити своє минуле і визначити 
своє майбутнє, знати про великі перемоги, державні злети, національне 
лихо (соціальні конфлікти, кривди, стихійні катаклізми)1. В українській 
національній єдиній і водночас варіативній школі, у якій цінностями є 
національний дім, духовна культура народу, його історична доля, дитина 
продовжує, урізноманітнює своє родинне буття. 

Шукаючи орієнтири виживання в час глобальної соціальної, екологічної 
кризи, людство визначилося, що його порятунок у природному розвитку 
людини, у родині, у родинності, а не в штучно створених структурах і 
стосунках. Родина – найзагадковіша, найдавніша з усіх суспільних 
інституцій, що збереглася впродовж усієї історії, хоча й поруйнована, 
однак не зникла, незважаючи на безліч соціальних катаклізмів. “Без сім'ї, 
як і без Природи, людство обійтись не може, якщо, звичайно, воно не хоче 
приректи себе на здичавіння і кінцеву загибель”, – твердить 
М.Г. Стельмахович, започатковуючи “Українське родинознавство”2. 

Усе більшої сили набирає переконання, що ядром соціальної спільноти 
людей, її найпершим і найглибиннішим осердям є родина, у якій, як у ДНК, 
закодовано всі моделі соціуму, визначальні чинники “людяності людини” 
(Т. Шевченко, К. Ушинський, М. Грушевський, П. Сорокін, А. Шептиць-
кий, М. Стельмахович, Амос Оз, П. Кононенко). 

Родина завжди поціновувалася народом, мислителями, провідниками 
нації. Тривалий час наукові студії зосереджували увагу на її етнографічних, 
антропологічних, медичних, психологічних, лінгвістичних, педагогічних 
факторах. Складні умови для соціології, соціальної філософії, соціальної 
педагогіки тощо не давали можливості досліджувати соціальну структуру 
родини, хоча в ній індивіди навчаються поєднувати особистісні, локальні 
інтереси з суспільними, глобальними. Родина, будучи найстійкішою 
клітиною суспільства, є найпершим і найглибиннішим осередком, що 
формує націю. Не випадково девізом резолюції Міжнародного року родини 
1994 року, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН, обрали “За 
демократію в найменшій спільноті суспільства”. Тоді 15 травня було 
проголошено Днем родини, що відзначається щороку. Це свідчить про 
стурбованість міжнародного співтовариства станом родини. 

Історичний досвід свідчить, що на родинних принципах були 
побудовані середньовічне лицарство, січове товариство запорізьких 
козаків, цехи ремісників у середньовіччі, українські братства (XVI-

                                           
1 Життя етносу: соціокультурні нариси / Б. Попов (керівник авт. колективу) та ін. – 
К., 1997. – С. 31-32. 
2 Стельмахович М. Українське родинознавство. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 54. 
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XVIII ст.). Розвиток промислового раціоналізму й організованості в 
нинішній час усе настійливіше потребує використання традиційних форм 
виробництва, усталених віками стосунків. Сучасний менеджмент усе 
частіше використовує місцеві традиції, де стосунки ґрунтуються на 
співпраці, а не на конкуренції. Так, ще досі в Герцоговині відчувається 
сильний вплив “задруги” — моделі соціального устрою в організації 
виробництв, яка значною мірою визначає національний менталітет. 

“Основою усякого ладу” назвав родину в своїм пастирськім посланні 
(1900 рік) митрополит Андрій Шептицький, визначивши турботу про 
родину, працю на родину, працю в родині як найсуттєвіше в житті 
українського народу. Митрополит заповідав, що родина є запорукою 
майбуття народу, а наука про християнську родину “не тільки сама по собі 
є святою, але, – що важливіше, – є основою святості як для кожного 
християнина зокрема, так і для цілого народу”1. 

Наша доба покликана знайти шляхи повернення неперевершеного 
винаходу людства – родини в повсякденне життя різних спільнот, а 
особливо – в шкільництві. 

Відділ національної освіти Інституту українознавства за концепціями 
“Система національної освіти” та “Українознавство” П.Кононенка 
розробив проект “Школа нової генерації – українська національна школа-
родина”, який підтримали Міністерство освіти України в 1995 році та 
Головне управління освіти м. Києва в 1998 році2. Проект зосереджує увагу 
на моделі трансформації середнього навчально-виховного закладу в 
українську національну школу, адекватну сучасним освітнім пріоритетам і 
завданням, зокрема українознавчим етнокультурологічним, серед них і 
родинним. У межах проекту працюють і працювали загальноосвітні школи, 
гімназії, ліцеї, дитсадки Києва, Київської області. Луганська, Миколаєва, 
Дніпропетровська. Для них в Інституті створено концепції, програми, 
навчальні матеріали. Цікаво, що в пресі з'являються повідомлення про 
школи-родини, які не задіяні проектом, що засвідчує інтерес освітян до цієї 
проблеми. 

В основу проекту покладено принцип трансформації навчального 
закладу в українську національну школу. Оскільки освіта, шкільництво 
нашого народу, на превеликий жаль, все ще не стали тим типом духовної 
діяльності, де твориться, зберігається і передається наступним поколінням 
етнонаціональна культура, дух української нації, то наповнення 
національної школи родинною українознавчою життєдіяльністю, на нашу 
думку, сприятиме суттєвому виправленню ситуації. Тому й орієнтація 
розвитку школи була спрямована на філософію родинності. Особливості 
підходу до проблеми “школа і родина” відділу національної освіти 
Інституту українознавства полягає в тому, що увага зосереджується не на 
впливові на батьків, а на співпраці з ними і створенні в організованому 
                                           
1 Шептицький А. Родина як основа всякого ладу // Греко-католицький церковний 
календар. – Крехів, 1992. – С. 40. 
2 Кононенко П. Концепція національної системи освіти // Українознавство. – К., 
1995. – С. 7-29. Кононенко П. Концепція навчальної дисципліни “Українознавство” 
// Українознавство: Концепції, програми, документи. – К., 1995. – С. 29-43. 
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соціумі умов життєдіяльності (побутових, спілкування, валеологічних 
тощо), наближених до родинних. 

Творити життєдіяльність організованої соціокультурної структури, 
наближеної до родинної, – це значить торкатися фундаментальних 
параметрів етнонаціональної культури і насамперед центрального поняття 
Дому. Саме в найглибших надрах національно-етнічних переживань 
формується висока цінність Дому. Рідна домівка – соціокультурний 
інститут, виплеканий народним генієм, який сприяє розквіту нації. У 
варіативній школі, що розвивається в філософії родинності, поєднуються 
цінності Домівки, Світу, Особистості. Домівка (мала родина) живе за 
звичаями і нормами етноетики, світ (велика родина) – соціуму. Зокрема 
суспільство живе за законами держави і світової співдружності. 

Ідею побудови школи, в якій існувала б атмосфера родинності, 
висловлювали і намагалися здійснити Й.-Г. Песталоцці, Хр. Зальцман, 
К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Сірополко, М. Стельмахович та ін. 

Безперечно, школа не є родиною, але своєю життєдіяльністю вона може 
бути наближена до домівки, де по-родинному опікуються навчанням і 
розвитком кожної дитини, де прагнуть до створення умов для розвитку 
особистості учня, вчителя, керівника, батьків. Проект “Школа нової 
генерації – українська національна школа-родина” заперечує відчужені 
шаблонні стосунки між школою і батьками, дітьми, натомість 
пропонується найширше співробітництво школярів, учителів, батьків, 
державної адміністрації, друзів, меценатів, підприємств – усіх, хто мешкає і 
трудиться неподалік школи. Тобто образно кажучи, всієї великої родини. 
Тому і виникла робоча назва метафори української національної школи, що 
розвивається як варіативна у філософії родинності, – “школа-родина”. 

Складність у сприйнятті поняття “школа-родина” пояснюється 
непростими стосунками школи і родини, які складалися впродовж усієї 
історії шкільництва. Неабияку роль відіграє й те, що в російській мові 
відсутнє слово “родына”. Слово “сім'я” не охоплює всього семантичного 
наповнення слова “родина”. Крім того, слід враховувати багатовимірні 
функції родини. Освіта розглядає родину переважно як специфічний тип 
соціуму. 

У родинно-шкільному середовищі учні мають черпати, пізнавати 
найсуттєвіші чинники буття української людини: любов до батьків, до 
рідної землі, держави, поцінування рідної мови, пошанне ставлення до 
кожного члена сім'ї, особливо до дитини, щире ставлення до сусідів, 
знайомих, свояків, товаришів, друзів, які проявляють позитивні вчинки, до 
представників інших національностей, що проживають поряд. 
Справедливість, чесність, правдивість, толерантність, злагода мають бути 
основою стосунків між усіма суб'єктами педагогічного процесу. 
Пріоритетна увага до вміння самостійно вчитися, критично мислити, 
користуватися комп'ютером, мати навички й уміння для життєвого і 
професійного вибору. Робота в такій школі спрямована на те, щоб серед 
дітей панували дух єдності, бажання надавати один одному потрібну 
допомогу, розділяти радість чи смуток, радіти успіхам у ремеслі, щоб діти 
збиралися разом як рідні, свояки, аби відзначити день народження, 
новосілля, відправити юнака в армію, відвідувати один одного в свято чи в 
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неділю, збиратися на державні, храмові свята, на родинні, шкільні, 
підтримувати дружні стосунки все життя, щоб шкільний товариш став 
побратимом. 

Шкільна спільнота, зорієнтована на родинність (йдеться про велику 
родину: клас – родину, школу – родину, державу – родину, планету – 
родину), підвищує роль життєвої і соціальної компетенції учнів, надаючи 
соціально зорієнтованим знанням виразно культурологічне спрямування. 

Створення в школі середовища, близького до родинного, зумовлює нові 
підходи в організаційних та навчально-виховних процесах, перегляд і 
уточнення узвичаєних форм життя. Найважливіше для варіативної школи-
родини і водночас української національної є зорієнтованість на культурно-
інформаційну парадигму, філософія освіти, яка охоплює традиції та 
інновації, що конкретизуються в проблемах єдності особистісно 
зорієнтованого навчання з різними формами співпраці та кооперації, в 
інтегративно-диференційованих типах структурування знань, розширенні 
правового простору школи через громадсько-державне управління, 
оновленні навчально-виховного процесу інформаційними технологіями, 
зокрема комп'ютерної грамотності тощо. Орієнтація “Концепції 12-річної 
загальноосвітньої школи” на українознавчу спрямованість в оновленні 
змісту освіти перспективна й своєчасна. Шкода лише, що не акцентується 
увага на самостійному інтегративному навчальному курсі 
“Українознавство”, введення якого в навчальні плани потребує час. 

Нові для варіативної школи аспекти життєдіяльності зумовлюють 
розробку різних форм і методів роботи. Враховуючи природні 
соціокультурні особливості регіону, школи, що впливають на потреби і 
можливості окремих учнів і груп, для кожного ступеня школи добираються 
гасла – домінанти, які визначають напрямки роботи. 

Наприклад, у початковій школі визначені домінанти: дитина – родина – 
Україна – світ; у середній школі: мова – природа – держава; старша школа: 
гуманізм – відповідальність (гімн, прапор, герб), – ціннісні слова (Повага – 
Турбота – Ввічливість тощо). Їх реалізація в останньому процесі 
передбачає систему дій. 

Педагогічні, пов'язані з загальнонаціональними завданнями та 
специфікою діяльності школи: апробування нових методик, технологій, 
вивчення предметів, утворення факультетів шкільного режиму, модулів 
класно-урочної системи навчальних програм, робочих майстерень, 
організаційно-управлінських структур, школи самоуправління. 

Соціокультурні, спрямовані на взаємодію з оточенням: батьками, 
органами влади, громадськістю, закладами культури, молодіжними 
організаціями, приватними структурами, на розробку туристських 
маршрутів, підготовку екскурсоводів, участь у творенні культурно-
заповідних центрів. 

Психологічно-моральні, які вивчають стосунки: учитель — учень; 
учитель — учитель; учитель — батьки; учитель — керівник та ін. 

Науково-практичні, що спрямовані на вдосконалення особистості 
(свобода вибору, світогляд, інтегративне структурування знань, 
інтегративні навчальні курси, інтегративні уроки, заняття, участь у 
товариствах добровільного сприяння). 
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У варіативних школах-родинах підвищена увага до благодійної 
діяльності (участь учнів у товариствах сприяння бідним, бездомним, у 
створенні запасів їжі та одягу для них, проведення концертів, лотереї, 
надання допомоги жертвам стихійного лиха). Учні відвідують притулки 
для людей похилого віку, читають їм книжки, виступають з концертами, 
допомагають у щоденних турботах. 

Піклувальна діяльність полягає в тому, що учні старших класів 
піклуються про молодших дітей, дошкільників, про своїх рідних. 
Експериментальна робота реалізує в житті такі цінності, як турбота, довіра, 
відповідальність разом із сім'єю, ровесниками, вчителями, 
адміністраторами. 

У варіативній школі особливого значення набувають різні види 
громадської активності: мистецька, трудова (виробничо-господарська). 
Кожна школа турбується про широку позакласну, позашкільну роботу на 
факультативах, гуртках, групових проектах, таких як: “Форми 
самоуправління”, “Про тих, хто вчиться в нашій школі”, “Омела в 
лісосмузі”, “Зберегти пальму в теплиці”. 

Широко практикується робота в Малій академії наук, участь у 
молодіжному русі села, району, міста, області, держави, участь в 
олімпіадах, конкурсах (районних, міста, району, всеукраїнських) в 
позаурочний час; участь у роботі виробництв, ферм, на власному полі під 
час канікул і в позаурочний час. У варіативній школі обов'язково 
розгорнута інформаційна діяльність: учнівська рада бібліотеки, 
навчальних кабінетів, шкільний журнал, газети, радіо, телестудії. 

Учнівське самоуправління в житті школи є важливим фактором 
демократизації шкільного життя. Наприклад: учнівська рада, робота на 
шкільному подвір'ї, у теплицях, самообслуговування, проведення 
концертної діяльності, конкурсів, відвідування музеїв, театрів, виставок, 
фестивалів, шоу; проведення свят, визначних подій, релігійних, 
громадських, різних свят представників національностей, з якими вчаться 
діти. Учнівське самоврядування опікується днями народження учнів, 
вчителів, проведенням туристичної роботи по рідній місцевості, зв'язками з 
молодіжними організаціями, рухами. 

Поставивши перед собою завдання, що варіативна школа в філософії 
родинності є центром розвитку села, мікрорайону, детально вивчаються 
особливості функціонування села (району) в усіх сферах буття (традиції 
культурно-духовного життя, історично-громадського, політичного, 
державного, потреба в кадрах для виробництва, сільського господарства, 
управлінських структур, необхідність знань для обробітку землі, підняття 
виробництва, сфер обслуговування та ін.). Увівши в життєдіяльність школи 
(у зміст навчання, у позаурочну, позакласну, позашкільну роботу) потреби 
села (району, мікрорайону) і пов'язавши їх із загальнодержавними, 
планетарними проблемами, кожна школа-родина розв'язує їх по-своєму, 
виходячи з специфічних умов. 

Демократичні, трансформаційні процеси в суспільстві ставлять перед 
єдиною українською національною (і варіативною) школою завдання бути 
осередком просвітницької роботи, нових знань, центром усіх типів освіти 
аж до дистанційної, тісної співпраці всіх працьовитих, талановитих, різних 
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за віком людей, які прагнуть до оновленого, збагаченого новими 
технологіями і збереженими традиціями життя. 

Отже, українська національна школа є школою єдиною і водночас 
варіативною у філософії родинності. Вона охоплює: родинність (взаємини, 
які ґрунтуються на повазі, захищеності, відповідальності, самоствердженні, 
самореалізації особистості, на етнонаціональній, громадянсько-
державницькій усвідомленості); глибокі знання власної етнонаціональної 
культури та розуміння особливостей і культурних традицій інших народів, 
бажання і потребу оволодіти досягненнями цивілізації (інформаційною 
технологією, наукою, технікою, господарством); активне громадське 
життя; широку освітньо-просвітницьку діяльність (школа є центром 
розвитку регіону (села, мікрорайону), співпрацю (представників влади, 
підприємств, установ, організацій, бізнесових структур, мешканців 
мікрорайону); оновлення, підвищені вимоги до якості шкільної освіти, 
рівень яких визначається державними вимогами. Українська національна 
школа-родина засвідчує свою послідовність у орієнтирах на рівнозначні 
поцінування етнонаціональних цінностей, закорінених у родині, та 
відкритість до інформаційно-технологічного простору цивілізації, тобто 
вона об'єднує етнонаціональне й універсальне як єдине. Школа-родина 
стверджує вічне оновлення школи, як кожним поколінням оновлюються 
родина, рід, Україна. 

 
 
 

Яресько Л. П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ 
ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 
У статті розглядається українознавство як предмет і методологія 

освіти та виховання в середній школі. Автор переконаний, що 
широкоаспектна  дія українознавства на особистість здатна сприяти 
націєтворенню, державотворенню, вихованню громадян  України, є 
сьогодні основою національного виховання та могутнім засобом творення 
української національної школи. 

 
Стратегічні завдання реформування освіти в Українській державі 

визначила Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ 
століття) (1992 р.), а саме: відродження і розбудова національної системи 
освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української 
держави, формування освіченої творчої особистості, становлення її 
фізичного і морального здоров’я, забезпечення пріоритетності розвитку 
людини, відтворення трансформації культури і духовності в усій 
різноманітності вітчизняних та світових зразків. Перед освітою ставиться 
завдання: виховати і сформувати національно свідоме молоде покоління, 
здатне до інтеграції у світове співтовариство. 

І виникає питання, а що ж може бути засобом досягнення мети 
педагогічної діяльності? 
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Це питання постало перед колективом нашої школи ще у 1994 р., 
сьогодні воно постає і перед педагогами всієї нашої держави. 

Адже всім відомо, що соціальні, економічні, культурно-освітні умови, в 
яких зростає наша молодь, не завжди сприяють формуванню 
високодуховної особистості. Моніторинг шкільної молоді нашого району, 
проведений нами в 1998 р. на предмет духовного світу молоді, показав 
дефіцит патріотизму, наших дітей більше цікавлять кримінальні справи 
(30% респондентів), спорт (36%), проблеми моралі (32%), і лише 2% 
респондентів цікавили проблеми державотворення. Серед ідеалів, до яких 
прагнуть наші діти, майже немає представників українського світу. 

Духовний світ дітей заполонили герої кіносеріалів, поп-моделі, артисти 
чужих держав, тому і рідко хто бачить ідеал у наших співвітчизниках. 

Знайомство з Концепцією національної системи освіти (1991, 1995 рр.), 
розробленою професором П.П.Кононенком, Концептуальними засадами 
українознавства (П.Кононенко і Т.Усатенко) (1995 р.), Концепцією 
національної школи-родини, автором якої є П.П.Кононенко та 
Т.П.Усатенко, знайомство з працями А.Алексюка, Г.Філіпчука, 
О.Вишневського, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, де чітко визначена 
пріоритетність національно-гуманітарної системи цінностей у філософії та 
методології освіти, спонукало наш педагогічний колектив звернутися до 
українознавства як до інтегративного, так і системоутворюючого предмета, 
як засобу національного виховання, що є аналогом державного. Адже 
українознавча методологія передбачає розгляд історичних процесів, подій 
крізь призму інтересів української нації, історії народу, філософії, його 
культури.  

Інтегративний предмет українознавство у нас читається з 1 по 11 
клас. Що це дає перш за все дітям? 

«Я вважаю, що цей урок, я навіть можу сказати, що він єдиний, дає 
особисто мені все те, що повинна мати і відчувати людина, яка дійсно 
може сказати, що я - українець. Я з великим задоволенням приходжу на 
уроки, де чую ті речі, які дуже мене цікавлять, спонукають замислитися 
над проблемами сьогодення, і тільки на уроках українознавства я отримаю 
духовну наснагу для душі» (Козелецька Юля, 10-А клас, 1998 р.). 

Таких прикладів можна навести чимало. 
«На мою думку, уроки українознавства дуже потрібні, бо за роки 

існування СРСР люди втратили свою духовність і забули про своє минуле і 
звичаї. А як відомо, людина без минулого не має і майбутнього. Тому вже 
сьогодні, коли існує незалежна Україна, потрібно з дитинства виховувати 
любов до власної держави і народу, а також поповнювати знання народу 
про власну культуру» (Бобровський Олексій, 10-А клас, 1998р.). 

Розкриваючи на уроках інтегративного курсу філософсько-гуманістичні 
аспекти українознавства, ми запропонували дітям дати відповіді на 
питання: 

1. Які основні риси ментальності українців? 
2. Як ви розумієте «філософія серця» і яке місце займає вона в 

ментальності українців? 
3. Як розуміти слова «Серце розумне, а розум - добрий, ось кредо 

української ментальності» (П.Кононенко)? 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 232

4. Як співвідносяться українська національна ідея і ментальність 
українців? 

Відповіді давали учні 9-10 класів нашої школи і 11-х класів іншої, де 
українознавство не вивчалось. Оцінюючи знання дітей за високим, 
середнім і низьким рівнями знань, ми отримали такі результати: школи № 
252 - високий і середній рівні знань, перше питання - 77%, друге - 65%, 
третє - 67,5%, четверте - 74%. 

А 11-ті класи іншої школи відповідно мали знання: 29%, 34,5%, 13%, 
6,6%. 

Зазначимо, що питання для дітей були не простими, та і сам предмет 
потребує великої енергії, насамперед душі, щоб його викладати без 
підручників, методичних посібників, рекомендацій та і справжньої 
підтримки Міністерства освіти. 

Але ці знання необхідні, вони допомагають пізнати себе, свій народ, 
змушують задуматись над проблемами життя і долі українського народу, 
процесами націєтворення, державотворення, впливають на формування 
світобачення дитини в аурі України, на її психологічний розвиток, 
допомагаючи розібратися у категоріях «Я і мій народ», «Я і світ». 

Вивчення українознавства в школі яскраво доводить про необхідність 
знання українського світу для сучасної молоді, щоб виховати патріотів, 
збудити гідність і національну свідомість. Борець за самостійну Україну 
Микола Міхновський ще в далеких 20-х роках писав: «Часи вишиваних 
сорочок, свити і горілки минули і ніколи вже не вернуться». Тим більше в 
наші часи. Сучасним громадянам нашої молодої держави необхідно 
облаштовувати державу згідно з сучасним розвитком цивілізації. 

Важливою ланкою інформаційно-методичного забезпечення 
українознавства є кабінет, що є творчою лабораторією вчителя школи та 
міста, де створюються розробки уроків та календарних планів, проводяться 
зустрічі з письменниками, вченими, круглі столи, конференції. 

Сьогодні ми маємо проект Концепції розвитку загальної середньої 
освіти Міністерства освіти і науки України, в якій зазначено, що зміст 
шкільної освіти має українознавчу спрямованість, і це, без сумніву, 
перемога державотворчих особистостей. Але чому знову немає логічного 
завершення думки? 

Наповнення змісту предметів базового компонента освіти 
українознавчими цінностями дає змогу дивитись на події, факти через 
призму інтересів нації, держави, вивчати з позиції історичної правди, 
поєднати національні та загальнолюдські цінності, формувати свідомість, 
розуміння цілісної картини світу в категоріях Природа-Людина, виховувати 
державотворців і давати вичерпні знання дитині про те, хто вона, яке її 
коріння і яка вона, чому вона має таке світовідчуття, а не інше, що 
вплинуло на формування її менталітету. 

У контексті українознавства, це - природа, історичний шлях народу, 
економічні і політичні зв’язки впродовж віків з іншими народами, 
перехрестя історичних доріг Сходу і Заходу, Півночі і Півдня.  

І ці аспекти вчителі історії, географії, біології, фізики, хімії, іноземної 
мови, трудового навчання намагаються розкривати на своїх уроках, 
доповнюючи зміст предмета українознавчими питаннями, розробляючи 
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методичні рекомендації українознавчого спрямування змісту освіти. Так, 
вивчаючи на уроках історії події в Україні в 1917-1924 рр., діти 
знайомляться із сторінками героїчної боротьби Холодноярівської 
республіки у 1917-1923 рр. Голосом борців за волю озивається до 
сьогоднішніх поколінь той історичний куточок, який закликає будувати 
свою державу, в якій би господарем був трудівник і доля кожної людини 
була б цінніша за будь-яку ідею. 

Як відомо, українознавчий аспект природничих предметів має широкий 
спектр дії на свідомість дитини. Проте зупинюсь лише на одному із 
значущих напрямків: це висвітлення життя і наукової діяльності визначних 
природодослідників-українців. Сьогодні вони повертаються в Україну до 
нас, до наших дітей. Це чесний і хоробрий, добропорядний і шляхетний 
Олександр Засядко - творець перших запалювальних гранатових бойових 
ракет. Перші творці теорії космічних польотів. Микола Кибальчич, Юрій 
Кондратюк, Костянтин Ціолковський і могутній Сергій Корольов, що 
підтвердив їхню теорію. Ці визначні люди за походженням українці, 
нащадки славних козацьких родин. 

Степан Тимошенко, Іван Пулюй, Степан Рудницький. Володимир 
Вернадський, Олександр Яната, Павло Тутківський, Микола Шарлемань, 
Михайло Туган-Барановський, вчені європейського і світового рівня, 
природодослідники вищого гатунку прагнули добра своїй Україні, черпали 
наснагу у глибинних пластах української культури та Матері-Природи. 

Діти мають знати не лише про цих визначних людей, гордитись їхніми 
досягненнями, а й виховувати самоповагу і національну гідність. 

Українознавча методологія передбачає отримання не лише 
інтегративних знань про Україну, наповнення предметів базового 
компонента навчального плану українознавчим матеріалом, а і 
впровадження інноваційних педагогічних технологій та структурування 
навчально-виховної роботи на основі національних цінностей. Це дало нам 
можливість прийняти свою структуру системи національного виховання, 
завдяки якій створюються сприятливі умови для розвитку та саморозвитку 
дітей, формування національно-зорієнтованої особистості дитини, здатної 
згармонізувати свої стосунки з природою, суспільством, собою. Ще один 
важливий аспект українознавства. Працюючи в просторі 
українознавства, активізуються світоглядні, психологічні та 
професійні якості вчителя, зростає його професійна компетентність. 

Таким чином, широкоаспектна дія українознавства на особистість 
здатна сприяти націєтворенню, державотворенню, вихованню громадян 
України, і сьогодні є основою національного виховання та могутнім 
засобом творення української національної школи. 
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Яресько Л. П. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВЧА МЕТОДОЛОГІЯ  

У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
У статті досліджується українознавча методологія у викладанні 

природознавства. Автор наголошує, що модель національної освіти має 
базуватися на основі універсалій українського світу та світу вселюдства, 
а також має відповідати генетичному поклику душі, інтегрованому 
мисленню, притаманному нашому народові. 

 
В Україні відбувається реформування освіти. Вчені, педагоги, 

управлінці – у пошуках нових концептуальних засад освіти, які були б 
універсальними і найбільше відповідали потребам людини і держави. У 
цьому контексті особливої уваги заслуговує один із базових документів – 
Проект Концепції загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, 
де чітко сказано, що в Україні має функціонувати українська національна 
школа, а зміст освіти має нести українознавче спрямування. 

У розв’язанні цього стратегічного завдання розвитку освіти винятково 
важливе значення має науково-практичне забезпечення. Про те, як це має 
відбуватися, знаходимо багато корисного у концепції “Українознавство”, 
розробленій Інститутом українознавства під керівництвом П. Кононенка, за 
якою українознавча методологія освіти передбачає розгляд подій, фактів, 
процесів історії народу, культури. Українознавче спрямування мають нести 
не лише предмети гуманітарного, а й природничого циклів з тим, щоб їх 
викладання найбільш відповідало інтересам нації і держави. Природничі 
предмети відіграють велику роль не лише у відтворенні науково-
природничої картини світу, а й у формуванні людини: її волі, характеру, 
почуттів. Цьому і має сприяти українознавча методологія як основа 
розбудови української національної освіти. 

Сучасна природнича освіта в загальноосвітній школі має чимало 
проблем, а саме: 

1. Внаслідок відсутності єдиної концептуальної методологічної основи 
побудови навчального процесу, єдності його змісту та методики і тепер ще 
вчителеві не завжди вдається досягти головного — єдності формування у 
свідомості учня науково-природничої картини світу, законів його розвитку 
і розвитку людини, що є необхідною умовою гармонійного співіснування 
Людини і Природи. На це вказують науковці В. Ільченко, С. Гончаренко, 
А. Лень, Й. Гілицький, В. Гоголь, Я. Левшенюк та інші. Поки що вдається 
формувати лише фрагментарні несистемні знання у вигляді калейдоскопа 
нових понять, законів, формул і явищ. У цьому випадку картина світу стає 
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невиразною1. С. Гончаренко наголошує на тому, що мислення дітей 
розділено на фізичне, хімічне, біологічне та ін.2 

На необхідність інтеграції знань про природу в сучасній школі вказує і 
В. Ільченко. Вона дає визначення парадигми сучасного наукового 
мислення, оскільки для дитячого мислення характерна мала зв'язність, а 
перетворення дитячого мислення з властивим йому егоїзмом, 
егоцентризмом, малою зв'язністю в соціально зрілий розум, вважає вчена, є 
основним завданням сучасної школи. 

Й. Гілицький наголошує на тому, що реформування змісту освіти, у 
тому числі й природничо-математичної, почалося без серйозного 
теоретичного обґрунтування, вироблення й апробування стрункої 
концепції. 

2. Шкільні програми та підручники за своїм змістом відстають від 
досягнень сучасних галузевих природничих наук. На це також вказує ряд 
учених. Так, В. Шарко зауважує про відсутність у програмах з фізики тем, 
орієнтованих на розкриття сучасних досягнень науки і практичного 
значення законів у побуті й техніці, а це впливає на створення бази для 
системного підходу до пояснення природничих явищ3. Не 
використовуються і навіть зовсім відсутні сучасні й перспективні наукові 
ідеї, теорії пізнання світу, формування свідомості людини. 

3. Недостатньо розглядається технологія взаємодії Природи і Людини і 
тому не створюється базова система екологічного виховання, що спонукало 
б людину до відповідальності за долю Природи і Планети. 

4. Відсутність зв'язку між природничими й гуманітарними предметами 
як на рівні методики викладання, так і на рівні організації та змісту знань, 
не спонукає до пізнання себе самого, а тим самим — до пізнання природи, 
її цілісності й гармонійності, вічної оновлюваності й неповторності. Тобто 
необхідна гуманітаризація змісту природничої освіти, на що вказують і 
вчені, і педагоги-практики, зокрема В. Кремень, В. Бондар, О. Бугайов, 
В. Разумовський. Проект Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої 
школи передбачає не лише переструктурування змісту природознавчої 
галузі, а й посилення його практичного характеру та гуманітарної 
спрямованості, що сприятимуть переконливішому розкриттю ролі людини 
в пізнанні світу природи, цілісності його сприйняття. Так, зокрема академік 
С. Гончаренко та Ю. Мальований зауважують: “Суттєвим аспектом 
гуманітаризації змісту природничої освіти є спрямування його на 
формування у школярів світоглядних і наукових уявлень про себе як об'єкт 
природи”4. 

                                           
1 Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у 
загальноосвітніх навчальних закладах України. – К., 1999. – С. 8. 
2 Гончаренко С.У. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти. – К.; П., 1999. – 
С. 6. 
3 Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у 
загальноосвітніх навчальних закладах України. – К., 1999. – С. 4. 
4 Гончаренко С., Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної 
освіти // Рідна школа. – 1994. – № 10. 
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5. Природничі знання, зміст підручників майже повністю відірвані від 
українського світу. Його наукові, культурні, світоглядні, народні надбання 
ще не вивчені і не стали пріоритетними в змісті освіти, та і виховна 
функція їх недостатня. Це і знаково-символічна світоглядна модель, 
космогонічна міфологія, магічний фольклор, народна термінологія, 
народний календар, обрядове коло тощо. Досліджуючи в школах Києва та 
Київської області формування національної свідомості школярів на уроках 
географії та в позакласній роботі, Л. Паламарчук у своїй статті “Методичні 
аспекти роботи вчителів географії з питань формування національної 
свідомості учнів у сучасних соціально-економічних умовах шкіл України” 
відзначає, що ця проблема не знайшла належного відображення в шкільних 
підручниках з географії, методичних посібниках та рекомендаціях1. Про це 
говорить і П. Масляк, розглядаючи проблеми шкільної географії2. Він 
зауважує, що немає єдиного підходу до творення концепції вивчення 
шкільного курсу географії. Доцільно було б однією з концептуальних основ 
мати вивчення усіх курсів географії на прикладах України, порівняно з 
Україною, через призму України. Сутнісний аспект України мав би стати 
основою при викладанні і засвоєнні будь-якого предмета в середній школі. 
Україноцентричний принцип вивчення географії в школі одразу дасть 
можливість створити логічно довершену схему наступності різних її курсів, 
протяжність їх у часі, відібрати справді необхідний зміст. Проект Концепції 
12-річної середньої загальноосвітньої школи (2000 р.) також вказує на 
українознавче спрямування змісту шкільної освіти не лише при 
безпосередньому вивченні української мови, літератури, історії України, 
географії України, української художньої культури, а й інших навчальних 
предметів3. 

6. Зміст природничої освіти містить надзвичайно малий відсоток 
історичного матеріалу, який би носив не лише інформаційний, а й 
методологічний характер. 

Варто зауважити, що в праці В. Кременя “Особистісно-розвивальне 
навчання як науковий пріоритет” звертається увага на особистісну 
спрямованість змісту будь-якого навчального предмета, який подається як 
історія розвитку інтелектуальних і особистісних надбань творців тих чи 
інших культурних цінностей. Тоді змістову структуру навчальних 
дисциплін (на відміну від системи наукових понять, способів їх 
походження та використання, технологій) можуть становити мислення, 

                                           
1 Паламарчук Л. Методичні аспекти роботи вчителів географії з питань формування 
національної свідомості учнів у сучасних соціально-економічних умовах шкіл 
України // Україна та глобальні процеси: географічний вимір.— К.: Вежа, 2000. – 
Т. З. – С. 269. 
2 Масляк П. Проблеми шкільної географії надумані і дійсні // Освіта. – 2000. – № 19. 
– 5-12 квіт. 
3 Проект Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта. – 2000. – 
№ 38. – 30 серп.- 6 верес. 
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здібності, особистісні цінності, почуття творців людської культури, що 
розвиваються і втілюються в їхній діяльності1. 

Л. Малько у статті “Гуманітаризація шкільної географічної освіти” 
також звертає увагу на відсутність у географічній освіті фактора людини в 
змісті предмета, що призводить до втрати інтересу учнів до географії, не 
формує цілісної картини світу2. 

П. Кононенко вважає, що вивчення й засвоєння дисциплін 
гуманітарного, природничого, технічно-прикладного циклів повинно 
відбуватися через призму інтересів людини, інтересів нації й держави, на 
основі вітчизняної, з використанням зарубіжної історії, матеріальної й 
духовної культури, науки. 

Отже, природнича освіта, яку дає середня школа сьогодні, не може 
повністю відповідати запитам ні людини, ні держави. Адже для української 
нації природа, довкілля були колискою генотипу українців, що формували 
їхні світоглядні, духовні, культурологічні цінності. Дослідники 
підтверджують вплив природи на формування українського етносу, 
вказують на тісний контакт з Природою наших пращурів. 

З цього приводу цікавим є дослідження Анатолія Вегеки. Автор 
натуралістичних досліджень “Повісті минулих літ” вказує на те, що з цього 
твору випливає важливе значення річок, морів і озер та природи взагалі для 
життя народу Київської Русі. Слова природничого значення згадуються 204 
рази, а з повторенням 1387 разів, що становить 7,2% від загальної кількості 
службових слів. У центрі уваги повісті – земля. Вона наводиться в значенні 
політичному – 131 раз, у геологічному – 56 разів. 

П. Кононенко, розкриваючи концентр “Україна – Природа”, наголошує 
на тому, що далекі прапредки Подніпров'я бачили ліси, поля і могутню, 
вічно мінливу річку: ліси схиляли до роздумів, до занурення в себе самого 
та постійного очікування зустрічі зі звіром; поля викликали своєю 
барвистістю й широтою почуття замилування, спокою, рівноваги, свободи; 
а річка – могутній Борисфен-Дніпро – дарувала глибинну силу, відчуття 
вічного духу і змін, таке єднання з небом і сонцем, таку музику безсмертя, 
що й уся світобудова постала, як могутній дзвін у безмежній жовто-
блакитній вежі3. 

Така універсальна не лише в багатстві та різноманітності, а й цілісності 
природа і породила етнос, характер якого відзначається універсалізмом і 
кордоцентризмом. 

Багатство вражень і емоцій, інтересів і джерел духовності, 
інтелектуальних устремлінь, етико-естетичних смаків і є характерними 
ознаками менталітету українців. А сприйняття явищ життя, людей, рідної 
землі на рівні серця, власної долі, на відстані душі характеризують 
кордоцентризм українців, на що вказували ще П. Юркевич і 
Г.С. Сковорода. 
                                           
1 Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет // Вчитель. – 
К., 1999. – С. 43. 
2 Малько Л. Гуманітаризація шкільної географічної освіти // Україна та глобальні 
процеси: географічний вимір. – К.; Л., 2000. – Т. 3. – С. 217. 
3 Кононенко П. Українознавство. – К., 1996. – С. 109. 
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Тож, як переконаний П.Кононенко: “Природа є не тільки 
годувальницею. Вона – це й материнське лоно, в якому формується не 
лише фізичний, а й духовний генотип людини”1. 

Не менш важливим для формування українського етносу виявилось і 
геополітичне розташування праукраїнських земель. Праукраїнські землі 
були і є на перехресті життєвих артерій Сходу й Заходу, Півночі й Півдня. І 
це вплинуло на менталітет українського етносу, що став синтезом різних 
етнічних рис. Природні ресурси, що мали все необхідне для 
господарювання, сприятливий для здоров'я, хліборобства, тваринництва, 
культивування садів і виноградників клімат, родюча земля, тихі води, 
блакитне небо формували розважливого господаря, що любив свій шматок 
землі, захищав свій двір, свою фортецю від різних загарбників, від посягань 
сусідів. Спосіб життя українців повністю підпорядковувався законам 
природи, бо українець-хлібороб перебував у центрі природи і його трудові 
навики, моральні чесноти, естетичні смаки формувалися на лоні природи, 
за її допомогою. 

П. Масляк у своїй статті “Природа й національна ідея” наголошує на 
взаємодії природи й нації, людини й довкілля. І, як писав ще великий 
українець В.Вернадський, національна ідея українців, їхні знання, 
вірування, навички, міфи, забобони, фантастичні і прагматичні ідеї, 
родинні цінності є планетарним явищем. Тому лише на цій основі можна 
відродити природне довкілля нації й надалі змінювати його відповідно до 
української ментальності2. 

В. Сніжко обґрунтовує вплив природи на формування менталітету та 
національного світогляду, оскільки довкілля і природа протягом багатьох 
тисячоліть позначалися найбільш стійким впливом на людей. 

Професор В. Крисаченко підтверджує також те, що світобачення народу 
формується в певному середовищі, яке постає, таким чином, адаптивно 
адекватним тому чи іншому етносу3. І розвиває версію формування однієї з 
рис менталітету українців — прагнення до індивідуалізації, до створення 
свого світу. Завдяки природним умовам і геополітичному розташуванню в 
Україні формувався такий стереотип поведінки та мислення, який був 
спрямований на елімінацію чужих елементів зі світу людини. Тому двір 
господаря влаштовувався як універсальна система: це був власний сад, 
власний квітник, дім, город та інші смисложиттєві утвори. 

Отже, природа має визначний вплив на формування у дітей основ 
цілісної природничо-наукової картини світу, на почуття єдності з 
Природою і Всесвітом, на формування інтелектуально-емоційної сфери, 
еколого-естетичної культури особистості. Тому модель освіти, і зокрема 
природничої, має бути природовідповідною і відповідати генетичному 
поклику душі, інтегративному мисленню, притаманному нашому народові. 

                                           
1 Там само. 
2 Масляк П. Природа й національна ідея // Україна та глобальні процеси: 
географічний вимір. – К.; Л., 2000. – Т. 3. – С. 216. 
3 Крисаченко В. Природа в світобаченні українців // Українознавство: стан, 
проблеми, перспективи. – К., 1993. – С. 52, 53. 
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Тобто ця модель має базуватися на основі універсалій українського світу та 
світу вселюдства. 
 
 
 

Зикун Н., Зайцева І. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА  
ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті вивчається українознавство як важлива компонента 

ідеології сучасної освіти. Автор переконаний, що вищі навчальні заклади – 
це школа розвитку почуттів, виховання моральних та історичних 
цінностей, ідеалів, а українознавство має стати підґрунтям і змістом 
такої багатоаспектної діяльності. 

 
Українська нація здійснює нині своє споконвічне право на політичне 

самовизначення у формі національної держави. З проголошенням 
незалежності з’явилась можливість будувати власну державу за ідеологією, 
в основу якої покладена національна ідея: постійне зростання добробуту 
народу, забезпечення і збереження умов для майбутніх поколінь, 
економічної самодостатності, культури, мови, духовності, освіченості. 
Національна ідея реалізується у внутрішній і зовнішній політиці через 
національні інтереси. Це і стратегія державного розвитку, і політична 
програма, й економічна політика, це єдність духовності і моралі на основі 
менталітету народу, суспільний капітал нації. 

Культурно-духовне відродження України зумовило вироблення нового 
концептуального бачення перспектив освіти та шляхів її реформування, 
пріоритетна роль у якому відводиться розвитку національної  системи 
освіти та виховання1.  

Життя переконує у необхідності нового мислення, нового інтелекту і 
нової культури. Міцну й заможну Українську державу побудує нове 
покоління українців з високою духовністю і національною державницькою 
свідомістю. 

Кожний історичний етнос пройшов важкий та неповторний шлях 
розвитку, самозбереження, пристосування та виживання, і досвід кожного з 
наявних нині соціальних організмів може бути корисним не лише для 
нього, а й для інших.  В умовах загрози глобальних катастроф, що можуть 
спіткати людство найближчим часом, культура, мова, звичаї кожного 
етносу, навіть невеликого, є надзвичайно цінними для всього людства. 
Тому унікальний досвід кожного народу потребує глибокого й всебічного 
узагальнення для блага й розвитку людства в цілому. Для людства настав 
час, коли різні народи повинні відкритися один одному для обміну 
досвідом, узгоджувати спільні дії, інакше людство не виживе. 

                                           
1 Щербань П. Ще раз про національне виховання // Літературна Україна. – 1998. – 
№ 34-35. 
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Однак так спілкуватися і співіснувати можуть лише рівноправні 
партнери, що усвідомлюють свою неповторність, окремішність, 
самобутність, історичне значення. Ми маємо в цьому плані працювати над 
собою. Зібрати своє ж, українське, зібрати “самих себе”. 

Життя переконує, що творчий розвиток національних культур 
неможливий поза міжнаціональними зв’язками.  

Нація, прагнучи зберегти самобутність, робить свій внесок у 
формування загальнолюдських моральних цінностей (справедливість, 
доброзичливість, миролюбність та ін.), а також засвоює досвід інших 
народів. Тобто загальнолюдські цінності – це національні, збагачені 
інтернаціональним досвідом, а національні – це загальнолюдські із 
національними особливостями. Вважаємо, що безпідставними є намагання 
протиставляти національне і загальнолюдське. “Незважаючи на боротьбу і 
змагання національностей у межах однієї держави, остання все ж є їх 
спільним домом..., з окремих проявів національного патріотизму 
утворюється загальнодержавний патріотизм, – пише С.А.Чукут1. 

У зв’язку з цим можна нагадати про значний вклад представників інших 
націй у духовну скарбницю українського народу  всесвітньовідомих діячів:  
мовознавця й письменника, поліглота (знав понад 60 мов) караїма 
Агатангела Кримського, письменниці Марко Вовчок (росіянка Марія 
Вілінська), поета Юрія Клена (німець Освальд Бургардт), військового діяча 
і поета Василя Вишиваного (австрієць Вільгельм фон Габсбург), 
політичного діяча та історика В’ячеслава Липинського, педагога-
просвітителя шведки Софії Русової, які не мали кровної спорідненості з 
українською нацією та багато інших. 

В історії російської культури реєстр українців теж солідний: 
Г.Сковорода, П.Юркевич, М.Остроградський, М.Костомаров, О.Потебня, 
І.Срезневський, О.Єфименко, К.Ушинський. Рясніють українськими 
прізвищами російське малярство й література: В.Боровиковський, 
А.Куїнджі, М.Пимоненко; М.Гоголь, В.Короленко, В.Наріжний та інші. 

Колись князь М.Трубецькой у статті “К украинской проблеме” писав: 
“Українські культурні діячі були головною силою у заходах Петра І 
спрямованих на піднесення освіти й європеїзацію Московії. Не може бути 
другорядною та нація, яка протягом багатьох століть розумом, здібностями, 
силою і відвагою своїх синів і дочок примножувала славу держав, до 
складу яких входила”.  

Погоджуємося з авторами, які вважають однаково важливими два 
аспекти дослідження культурної спадщини народу, а саме: вивчення 
процесу розвитку національної самосвідомості етносів, що складають 
багатонаціональну державу та з’ясування конкретного внеску кожної нації 
або народності у спільну загальнодержавну історію у культуру2.  

                                           
1 Чукут С.А. Генеза духовної культури (управлінський вимір). – К.: Вид-во УАДУ, 
1999. – С. 52. 
2 Сусь Б.А., Шут М.І., Грищенко Г.П. Національно-патріотичне виховання студентів 
як невід’ємний компонент формування особистості // Всебічний розвиток 
особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції – Ірпінь, 2001. –  
С. 196. 
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Проте попри багату історію, самобутню культуру, неоціненний 
людський потенціал нашому суспільству і нині не вдається досягнути 
рівноваги у своєму національному самовідчутті. У нас лише прокидається  
національна самосвідомість, ми ще нерідко задовольняємося 
космополітичними настроями. 

Хоча вже в кінці XIX – на поч. ХХ ст. М.Грушевський, В.Вернадський, 
І.Стешенко та інші вітчизняні мислителі ставали за систему наукових 
знань, яка сприяла б підвищенню самосвідомості українців, визначивши її 
як українознавство.  Нині ж українознавство як інтегрована система знань 
про феномен українства є доленосною, культуротворчою і державотворчою 
основою в Україні. 

І.Франко в одній із своїх філософських праць стверджував, що “все, що 
відбувається поза межами нації, це або фарисейство людей, які 
інтернаціональними ідеалами намагаються прикрити своє прагнення до 
панування однієї нації над іншою, або хворобливий сентименталізм 
фантастів, які широкими вселюдськими фразами прикривають своє 
духовне відчуження від рідної нації”1. 

Усвідомлення ж нашої космополітичної спільності може відбуватися 
лише через національну індивідуальність. Кожна держава тримається на 
більшому чи меншому націоналізмі, особливо така, що лише стверджує і 
розвиває свою суверенність. Чому ж нам так важко навчитися шанувати і 
свою землю, і традиції, і культуру? Мабуть, і тому, що рідко озираємося 
назад, не бачимо дороги, якою йшли попередні покоління, вистудили  на 
манівцях історії національний дух, розгубили гордість. 

Маємо за святий обов’язок повернути все це нашій молоді, бо в цьому –  
запорука успіху. Однак слід пам’ятати, що в нас немає сотень років, які 
знадобилися багатьом країнам для переходу до цивілізованого стану. 

Найефективнішим шляхом для розв’язання цього завдання є 
цілеспрямоване й систематичне виховання молоді на культурно-історичних 
традиціях рідного народу. Засвоєння студентством системи знань з рідної 
мови, культури, історії, фольклору запобігає бездуховності, моральному 
зубожінню. Українознавство підносить авторитет людини, її високу 
мораль. 

Україна – багатонаціональна держава. У будь-якій національній державі 
метою освіти і виховання, культури й мистецтва є виховання громадянина і 
патріота цієї держави із сформульованою національною свідомістю. 

Геніальний український філософ Г.С.Сковорода наголошував: “Кожен 
повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе”. 

Тож маємо цінувати хоча б і слабкі, але свої культурні паростки, бо 
лише так можна плідно працювати над відродженням національної 
культури.  

Ми схильні розглядати українознавство як інтегровану наукову систему 
знань про Україну, про українство як планетарний феномен, про історичну 
місію українського народу. Українознавство розкриває шляхи, методи і 
прийоми того, як треба зберігати і розвивати українську націю і 

                                           
1 Франко І. Зібрані твори у 50 томах – К.: Наук. думка, 1986. – Т. 45. – 284. 
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національні меншини України, їхню культуру і духовність, якою має бути 
Українська держава. 

Введення українознавства в систему навчання і виховання зумовлено 
сучасними потребами освіти всіх рівнів, гуманізацією та гуманітаризацією, 
орієнтуванням на інтегративність знань.  

Саме з таких позицій і організується навчально-виховний процес в 
Академії державної податкової служби України, реалізуються 
українознавчі підходи, принципи. У центрі уваги професорсько-
викладацького складу – завдання не просто розвитку особистості, а 
формування її світогляду, соціальної відповідальності, творчих уподобань. 

Це передбачає систему заходів, спрямованих на закладення міцних 
основ національної свідомості та патріотизму, духовності та фізичної 
досконалості як у процесі навчання, так і в позааудиторний час.  

Педагоги, наставники груп (куратори) прагнуть не лише збагатити 
студентів знаннями, а й прищепити їм тонкий художній смак, показати 
неповторність, різноманітність світу, взаємозалежність людей. 

Творення людини ХХІ століття – процес без меж і вимірів, він 
продовжується на заняттях, під час творчої  діяльності молодих поетів і 
музикантів, співаків і танцюристів, молодих художників, загартовується під 
час спортивних змагань. 

У 20 творчих колективах культурно-мистецького центру “Сузір’я” 
Академії, 5 з яких мають почесне звання народних, – понад 500 аматорів, 
50 молодих композиторів, 100 поетів, 30 художників та велика кількість 
народних умільців, які щорічно на вечорах творчості демонструють свої 
здобутки. Народні аматорські колективи нашого навчального закладу – 
незмінні учасники міжнародних фольклорних фестивалів.  

Новий період у розвитку духовного життя народу характеризується 
зміною ставлення до творчості. Така аматорська творчість засвоює 
прийоми і традиції як професійного, так і народного мистецтва. Наші 
аматорські ансамблі орієнтуються на фольклор, вони є засобами 
поширення художньої культури у суспільстві. Активне освоєння культури 
у сфері аматорської творчості важливе як засіб розвитку духовних 
інтересів. Унікальною є ця творчість з погляду дієвості естетичного 
виховання студентства. 

Однією з найважливіших ознак, за якими відбувається ідентифікація, 
ототожнення і самоототожнення людей, належних до певних етнічних 
спільнот, є мова. Вільгельм фон Гумбольдт зазначав: “Нація – це 
охарактеризована конкретною мовою духовна форма людства, 
індивідуалізована щодо ідеальної тотальності”1. Великий учений і патріот 
Іван Огієнко підкреслював: “…є окрема мова, то є окремий народ”. 

Інтелект нації закодований у  системі національної мови. Мова 
акумулює досвід попередніх поколінь.  

Мовою єднання й консолідації суспільства на українській землі, в 
Українській державі є і повинна бути завжди сучасна українська 

                                           
1 Гумбольд Т.В. Язык и философия культуры: Перев. с нем. – М., 1985. – С. 195. 
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літературна мова, бо це жива мова корінного народу, органічна цій землі і 
природі, вона має давню історію й славні традиції. 

Прищеплюємо нашим студентам любов до української мови, постійно 
працюємо над покращенням їх умовної компетенції, оскільки володіння 
державною мовою – конституційний обов’язок громадян України. 
Використовуємо для поглиблення мовних знань різні форми й методи – це і 
гуртки з культури мовлення, це і написання наукових рефератів і виступи 
на наукових студентських конференціях, це постійна рубрика в академічній 
газеті “Урок української”, проведення мовних конкурсів і вікторин.  

Заохочуються студенти і до пізнавальної пошукової діяльності, 
вивчають історію краю, збирають матеріали про видатних жителів 
Приірпіння. Особливо теплі стосунки встановилися із директором 
Літературного музею Г. Кочура (м. Ірпінь) А.Г.Кочуром, вироблена 
програма творчої співпраці, спільних виховних заходів. 

На нашу думку, ВНЗ – це школа розвитку почуттів, виховання 
моральних та історичних цінностей, ідеалів, а українознавство має стати 
підгрунтям і змістом такої багатоаспектної діяльності.  

 
 
 

Данилевська О. (Кобижча) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – НАУКА ЛЮБОВІ,  
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 

 
У статті досліджується українознавство як наука любові, 

життєтворчості, що допомагає вихованню в школі-родині підростаючого 
покоління незалежної України. Автор наголошує, що система школи-
родини спрямована на плекання творчої особистості, майбутнього 
громадянина України як носія національних цінностей, якому притаманні 
найкращі риси українського національного характеру. 

 
У молодій українській державі народжується нова педагогіка. Вона є 

педагогікою життєтворчості, спрямована на плекання дитини як суб’єкта  
життя, на допомогу їй у визначенні смислу життя, його повноти і культури. 
Школа ХХІ століття – школа культури самовизначення. 

Тому школа-родина і ставить за мету пізнання і самопізнання як шлях 
до само творення і творення життя. Творчі наробки НДІ українознавства 
МОНУ, очолюваного академіком П.П. Кононенком, Концепція 
національної системи освіти, концепція та програми-стандарти навчально-
інтегративного курсу українознавства, школи нової генерації – української 
національної школи-родини стали кришталевим джерелом для 
педагогічного колективу Кобижчанської ЗОШ І-ІІ ст., що на Чернігівщині. 
Система школи-родини спрямована на плекання творчої особистості, 
майбутнього громадянина України – як носія національних цінностей, як 
людини великої душі,  якій притаманні кращі риси українського 
національного характеру. 
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А це якраз і є проблемою, над якою працює школа. Нашими мудрими 
наставниками стали співробітники НДІ українознавства МОНУ наш 
земляк, академік П.П. Кононенко, кандидат філологічних наук Т.П. 
Усатенко, старший науковий співробітник В.П. Коротя-Ковальська. Щира 
дружба зав’язалася у нас із ЗОШ І-ІІІ ст. № 252 м. Києва, яка є осередком 
НДІ по творенню школи-родини. 

Частим гостем школи стала Якшина Т.О., учитель українознавства, один 
із авторів програми. 

І ось уже кілька років звучить це привітання в нашій школі, яка працює 
над творенням української національної школи-родини. Школа-родина 
плекає в дітях українську душу, кращі риси українського національного 
характеру. Особливе місце в цьому посідає  вивчення традицій, звичаїв, 
обрядів українського народу, які відбивають не лише українську історію, а 
й є свідками працелюбства, мудрості, високої духовності нашого народу. 

Вся робота в цьому напрямку спрямована на поновлене проживання в 
обрядах, звичаях, традиціях, культурі українців. Аби досягти цієї мети в 
школі ведеться кропітка робота з дітьми, до якої залучаються батьки, наші 
колишні випускники, добрі друзі школи. Стали вже традиційними 
проведення родинних світлиць „Родові джерела”, „Від рідного порога у 
великий світ”, „Наше родове дерево”, „Козацькому роду нема переводу”. 
На Х Міжнародну конференцію з українознавства ми представляли 
родинне дерево Якубів, прекрасно оформлене, з цікавими відомостями про 
свій родовід. 

Рада друзів організовує роботу дитячих самодіяльних організацій. 
Об’єднання „Барвінчата” дбає про ознайомлення дітей з традиціями, 
звичаями, ремеслами українського народу. Малята діють за програмою 
Стежини Полісся. Цікаво пройшли конкурси на найкращого оповідача „От 
колись було ...”, „Сторона барвінкова, де я народився”, на яких діти 
перегорнули сторінки історії нашого села, його вулиць, школи. 

Клас-родина „Калинка” представив родовідне дерево класу, де кожна 
гілочка увінчана квіточкою, яка символізує кожного учня, його характер, 
його уподобання, світ йог захоплень. У „Барвінчат” діють гілочки 
Родовідна, Обрядовості, Традицій. Тому такими цікавими вийшли свята 
„Хай славиться рід наш, сім’я і родина”, „Батьківський поріг”, родинна 
світлиця „Мої братики і сестрички”, „Вінок різдвяних свят”, „Конкурс 
народних ігор”. 

Готуючись до цих заходів, наші „барвінчата”  розпитали у своїх бабусь 
та дідусів про улюблені ігри їхнього дитинства. Багато цікавих відомостей 
зібрали про родинні традиції кожної сім’ї, про ремесла, які розвивались у 
селі колись. 

Найбільше поробок на конкурс кращого умільця „Навчили мама та 
бабуся, навчили тато з дідусем” представив клас-родина „Журавлик”. У 
класі діє Майстерня Всевмійки, де малята навчаються виготовляти різні 
чудові вироби своїми руками. Ними вони прикрашають свою класну 
кімнату, та дарують близьким і рідним. Особливо майстерно діти 
навчились виготовляти м’які іграшки. 

А ще запам’яталися малятам походи по рідному краю „Берег 
дитинства”. Вони дізналися багато цікавого про традиції і обряди нашого 
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села від односельців-старожилів. В ході таких зустрічей малятам 
подарували цінні подарунки для шкільної хати-світлиці. І тому вона 
поповнилась багатьма новими експонатами – образами, рушниками, 
українським одягом, предметами домашнього вжитку. 

Творче об’єднання „Веселка” вчить, що для кожної родини найсвятішим 
у житті є родина, батьківська оселя, Батьківщина. Це об’єднання діє за 
програмою „Джерела Бобровиччини”. Серед Джерел Бобровиччини є 
джерело народної пам’яті. Цього року учасники вивчення цього Джерела 
для музею історії школи зібрали і оформили записи наших односельців, які 
пережили голодомор – 33 р. За кожним спогадом постає доля наших 
односельців, їх сімей. 

Зараз „Веселка” працює над вивченням і оформленням матеріалів про 
учительську родину, яка протягом років творила історію нашої  школи, її 
традиції. Поетичний клуб „Перевесло” підготував читання поеми „Школо 
рідна моя”, написаної нинішнім директором Данилевською О.В. до 110-
річчя школи. На районний конкурс „Моя школа – моя родина” були 
представлені унікальні оригінальні документи з історії школи, її традицій. 

Здавна український народ відзначався тонким розумінням природи, її 
краси. Селянське обійстя мало своє типове традиційне озеленення. 
Джерело Зеленого світу не лише вивчає ці традиції українців, а й прагне 
перенести їх в сьогоднішнє життя. Тому з великою Любов’ю ми 
відтворюємо біля школи традиційне українське озеленення. У нас є 
Вишеньки пам’яті, Вербиченька-принцеса, Мальвовий куточок, 
Барвінковий килим, Трояндова стежина та чорнобривцеві квітники. 

Змістовну роботу проводить Джерело струн душі народної. Учні 
вивчають українську культуру, починаючи з давніх віків. В школі створено 
поетичний клуб „Перевесло”, який вивчає усну народну творчість. 
Театральна вітальня готує вистави драматичних творів українських 
класиків. 

Кілька років ведемо пошукові фольклорні експедиції „Витоки 
духовності українського народу”. Ми працюємо над вивченням 
українських народних пісень, записуємо їх тексти, складаємо паспорти, 
збираємо відомості про виконавців. Уже зібрано понад 200 народних 
пісень, які виконувалися в нашому селі за кожних часів. Готуємо матеріали 
для книги „Пісні нашого села”. Учитель музики Данилевський В.А. окремі 
з цих пісень вивчає на заняттях  фольклорного ансамблю „Мальва”. Ми 
мріємо одержати диктофон аби мати можливість записати пісні від носіїв, 
щоб перекласти їх на ноти. Зміст цих пісень відбиває людські почуття, 
настрої, мрії та прагнення. 

Участь у наших експедиціях „Витоки духовності українського народу” 
брали і учасники центру „Животоки” з київської школи-родини № 252. В 
час цих експедицій ми познайомили своїх друзів: 

- із святами Великодня в нашому селі, влаштували виставку крашанок; 
- побували у помешканні сільської майстрині, у хаті-світлиці; 
- познайомили із святочними піснями (щедрівками, колядками), 

пригостили святочними традиційними стравами – кутею, узваром; 
- спостерігали обряд свячення води на Водохреща в Успенській церкві 

нашого села. 
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У школі часто відбуваються зустрічі з мудрецями нашої держави, з 
носіями її одвічних традицій. Нас відвідали: Анатолій Погрібний - 
письменник, Олександр Дробах – письменник, Богдан Павлів – 
громадський і політичний діяч, Тетяна Якшина – учитель українознавства, 
Валентина Коротя-Ковальська – заслужена артистка України, старший 
науковий співробітник НДІ українознавства. 

За час проведення спільних експедицій наші київські друзі зняли два 
відеофільми про школу. Наша школа-родина була запрошена до участі у ІХ 
Міжнародній конференції по проблемах українознавства як відзначена 
дипломом І ступеня за вагомий внесок у розбудову національної освіти, 
залучення дітей та молоді до глибокого вивчення надбань національної 
культурної спадщини. 

Також у 2001 році наша школа-родина була запрошена до участі в Х 
Міжнародній конференції по проблемі „Українознавство – наука 
самопізнання українського народу”. Було представлено виставку наших 
напрацювань як осередку НДІ по творенню школи-родини. Також ми мали 
запрошення виступити з доповіддю „Українські народні традиції в курсі 
„Українознавства”. За участь у виставці на науково-практичній конференції 
оргкомітет Х Міжнародної конференції надіслав подяку школі-родині. 

Охоче працюють учні школи-родини в факультативі „Етнографія і 
фольклор України”. Вони вивчають давню українську культуру, 
зустрічаються з носіями усного фольклору, „золотими голосами” нашого 
села. Члени факультативу повністю записали пісні обряду весілля в 
нашому селі, зібрали багато святочних пісень. 

Нещодавно на базі школи відбувся районний семінар учителів музики, 
які відвідали відкрите заняття факультативу на тему „Пісня – душа 
народу”. На цьому занятті ми представили кілька рефератів та матеріали, 
зібрані в час фольклорних експедицій. Відбулося також практичне заняття 
по складанню паспортів записаних пісень. 

Нині ведемо цікаву роботу: збираємо рецепти випікання хліба у нашому 
селі, готуємо збірку „Кобижчанський хліб”. Своїми секретами з нами вже 
поділились сільські господині Ганна Йосипівна Ромашко, Валентина 
Іванівна Гурин, Галина Олександрівна Копоть та інші. Змістовну роботу 
веде школа по вивченню історії Бобровицького району за 80 р. Цій даті 
присвячено цикл зустрічей „Історію району творять люди”, готується 
фестиваль „Кобижчанські зорі в школі родині”. Цікаво пройшов конкурс на 
кращий ескіз гербу села та емблеми школи-родини. 

Наші дев’ятикласники охоче працюють над поповненням шкільного 
музею історії села, хати-світлиці. Останнім часом оформлено виставку 
кобижчанських рушників, речей побуту, одягу. В школі працює гурток 
народних ремесел. Учні вчаться самостійно плести корзини з лози, в’язати 
віники та щітки з лісової трави. 

А ще в нас діє клуб „Родина”, де ми знайомимось з українською етикою 
і мораллю. 

Вся ця робота допомагає нам глибше пізнати науку „українознавство” 
як науку любові і життєтворчості. Цей предмет вивчається в школі в усіх 
класах, на українознавчій основі ми прагнемо будувати навчально-
виховний процес. Ось як відповіла на запитання „Що мені дають уроки 
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українознавства?” учениця 6 кл. Юлія Патюта: „Уроки українознавства 
додають мені розуму. Я дізналася багато нового про територію України – 
етнічну і державну; про походження назви української землі в історії. Я 
тепер знаю, який нелегкий шлях нашої України до незалежності. І багато 
цікавого дізналася про наш український народ. І мені хочеться жити так, 
щоб наша Україна була завжди щасливою, багатою, незалежною. Що 
зможу, зроблю для цього”. 

 
 

 
Плівачук К. В. (Сквира) 

 
ВІД НАРОДОЗНАВСТВА ДО УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті простежується шлях від народознавства до 

українознавства. Автор переконаний, що якраз українознавство 
знаходиться на такому рівні, який уможливлює зосереджувати науково-
дослідну діяльність на визначені перспектив соціально-економічного, 
державно-політичного, культурно-духовного розвитку України в ХХІ ст. 

 
У 1992 р. на освітянському небосхилі Київщини з’явився новий заклад - 

Сквирська школа-ліцей, який після 1994 р. став називатися Сквирським 
ліцеєм. Але ми вважаємо, що коріння ліцейного життя знаходиться в історії 
діяльності Сквирської гімназії Павла Совчинського, створеної ще на 
початку ХХ століття. 

Наш заклад розташований не у великому місті, де є значна кількість 
науковців, бібліотек, музеїв, вищих закладів освіти, а в звичайному 
районному центрі з його вічними проблемами боротьби за виживання у 
наш надто непростий час. 

У ліцеї особливе внутрішнє життя, з особливою внутрішньою 
культурою, для яких характерними є гармонійне поєднання високого рівня 
педагогічної майстерності та бажання учнів здобувати знання: постійний 
пошук і прагнення розвиватися, зберігаючи при цьому неоціненний 
педагогічний і життєвий досвід, набутий роками. 

Починаючи з кінця 80-х років, педагогічний колектив нашого 
навчального закладу займався народознавством, що гуманістичної 
культури і моралі. Педагогічний колектив удосконалював виховання 
творчої особистості через педагогіку народознавства: учні засвоювали 
знання про Батьківщину, народ, його культуру і спосіб життя, вміння, 
навички для практичного застосування. 

Формування особистості учня засобами народознавства: співдружність, 
співтворчість, співдіяльність, співробітництво вчителів, учнів, батьків та 
широкої громадськості. 

Однією з форм здійснення цих проблем була народознавча діяльність 
учнів - вивчення історії рідного краю, збереження перлин фольклору, 
розвиток народного мистецтва, ремесел, відродження звичаїв та обрядів 
Сквирщини. За результатами такої роботи педагогічним колективом було 
написано одинадцять посібників із народознавства, але світ побачив лише 
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один - «Світлиця», навчальний посібник для початкових класів середньої 
школи. Це книга-розповідь про найдорожче в житті людини - той куточок 
рідної землі, де вона народилася, де вперше почула мамину колискову і 
рідне слово, де минуло її незабутнє дитинство. Вогник рідної хати, 
батьківський поріг, хліб-сіль на столі, вишиті маминими натрудженими 
руками святкові рушники - все це було в традиційній українській оселі, де  

Пахне любисток і м’ята, 
Мальви цвітуть край вікна. 
Це лише початок розповіді про український народ, цікаву мандрівку до 

джерел його духовності. 
У 1994р. ми почали тісно співпрацювати з Інститутом українознавства і 

на основі розробленої Інститутом Концепції ми зрозуміли, що 
народознавство потрібно переводити в русло українознавства. Отже, 
основою освітньої моделі Сквирського ліцею постає українознавство як 
окремий предмет і як інтегративна система, яка мала гарного попередника 
– народознавство. 

Головним завданням українознавства є плекання в учнів щирих 
почуттів любові до неньки-України і до всього українства, шанувати 
українську мову, літературу, мистецтво, історію, культуру, побут, звичаї 
українського народу. 

Із 1995 р. Сквирський ліцей є експериментальним майданчиком 
Інституту українознавства. Тема експерименту «Творча співпраця вчителів, 
батьків та ліцеїстів по формуванню духовно багатої творчої особистості в 
системі національної школи-родини». 

Науковими керівниками експерименту стали П.П.Кононенко та 
Т.П.Усатенко. Для цього було створено адаптовані до програми-стандарту 
«Українознавство» спецкурси: «Мова як генетичний код українського 
народу», «Міфологія», «Україна в колі світових цивілізацій», «Україна і 
світова культура», «Усна народна творчість», «Світ математики й Україна». 

У ході вивчення спецкурсів педагоги проводили семінари, підсумкові 
конференції, дискусії, уроки творчого пошуку, дослідницькі уроки, 
стимулювали творчу діяльність учнів. У ліцеї працює літературна студія 
«Пролісок». Кожне її засідання збирає велику аудиторію шанувальників 
українського слова. За п’ять років випущено 9 поетичних збірок ліцеїстів. 

У справжнє свято духовності переросла презентація книг 
П.П.Кононенка «Марія на Голгофі», «Свою Україну любіть», «Одній тобі», 
«Слово – Серце – Сонце», де надзвичайну роль відіграє слово, що надає 
людині масштабності виміру в просторі й часі, в матеріальному і 
духовному. 

У пошуках оптимальних підходів до організації роботи з учнівською 
молоддю в ліцеї вдалося організувати філіал Малої академії наук з такими 
секціями: літературознавство, мовознавство, історія, етнографія, фізико-
математична, природнича, правознавство, українознавство, краєзнавство. 

Більше 150 тем з українознавства дослідили ліцеїсти, вони ввійшли до 
збірок наукових досліджень; 65 ліцеїстів стали призерами обласних та 8 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. 

Проблема родинної педагогіки в наш час дуже актуальна. Усіх нас 
турбують питання, як зміцнити сім’ю, утвердити в ній морально-
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психологічний комфорт, уникнути конфліктів, як відродити в кожного учня 
почуття єдності родинних зв’язків, любов до свого народу, родоводу, 
відповідальність за честь родини, повагу і любов до своїх рідних, 
викликати в душах учнів паростки національної самоосвіти, утверджувати 
в їхніх душах і серцях повагу до наших національних традицій, звичаїв, 
обрядів. 

Ідеал родинного щастя в українській народній педагогіці яскраво 
висловив великий наш поет Іван Котляревський: 

Де згода в сімействі, 
де мир і тишина, 
щасливі там люди, 
блаженна сторона... 
Згода в сімействі. У чому вона полягає? «У глибокому благородстві, 

красі людських взаємовідносин», - стверджував Василь Сухомлинський. 
«Ще в ранньому дитинстві людина повинна пройти велику школу тонких, 
сердечних, людяних взаємовідносин. На моральному здоров’ї сім’ї 
будується педагогічна мудрість школи» - визначав великий педагог. 

У ліцеї приділяється велика увага роботі з батьками: ліцей - родина, 
клас - родина. У класах створені ініціативні групи з числа батьків. Жодне 
свято, жоден захід у класі, ліцеї не проходить без батьків. 

Кожна ініціативна група має свою ділянку роботи: організовують 
виставки, готують батьківські збори, конференції, родинні свята. 
Працюють класні батьківські вітальні.  

З багатьма переказами, легендами, повір’ями, народними символами і 
прикметами ознайомлюються учні на святах: «Світ захоплень моєї 
родини», «Мама – берегиня роду», «Я і моя родина», «Бабуся – берегиня 
родинного вогнища», «У нас продовжиться ваше славне ім’я, биття ваших 
сердець», «Літа на зиму повернули». Саме на таких родинних святах учні 
мають можливість глибше осягнути надбання попередніх поколінь, 
дізнатися про своїх предків, вчаться творити добро, утверджувати високу 
мораль. 

Кожна родина ліцеїста склала свій родовід, проводить дослідження, 
описи, складає родовідне дерево.  

Отож у таких класах-родинах батьки чіткіше усвідомлюють свою роль у 
вихованні дітей, у формуванні загальнолюдських рис у дітей, їхньої 
національної самосвідомості. 

У Сквирському ліцеї формується обдарована особистість, потребу в якій 
все гостріше відчуває Україна, але для цього слід виховати громадянина, 
який поєднує в собі глибокоосвіченість, інтелектуальність, самовіддану 
любов до України, свого народу, його культурно-історичних здобутків. Ось 
тому педагоги виховують у ліцеїстів паростки тих рис, які відповідають 
ідеалу українця. Василь Сухомлинський говорив: «Школа стає справжнім 
осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ 
Батьківщини, культ людини, культ книжки, культ рідного слова». 

Тому українознавство є основним джерелом та дієвим засобом 
утвердження в свідомості учнів почуття національної гідності за свою 
історію, культуру, мову, надбання науки та освіти. Про це свідчать анкети 
учнів:  
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«Вивчення українознавства потрібне як і інші  предмети в школі. Що 
то за українець, що не знає культури, історії свого народу, його звичаї і 
традиції» (Василь Макаренко, 10 кл.). 

«На уроках ми більше дізнаємось про духовний світ українця. Я 
переконалась, що ці традиції - святі. І порушувати духовні закони моїх 
предків я не маю права» (Левківська Наталія, 9 кл.). 

«Традиції, обряди, звичаї, духовність українського народу, з якими я 
познайомилась на уроках українознавства, я намагатимусь передавати 
своїм дітям» (Гейва Олена, 11 кл.). 

«Вивчаючи українознавство, ми не даємо загинути нашій культурі, 
мові, ментальності, багатим традиціям українського народу» (Коваль 
Олександр, 10 кл.). 

«Українознавство розкрило переді мною величезні таланти нашого 
народу, я зрозуміла, що ми не якісь варяги, а наші предки були 
високорозвиненою нацією» (Вербовецький Андрій). 

«Я думаю, що діти, які не вивчають українознавство, дуже багато 
втрачають. Я вивчала його з п’ятого класу і стільки зробила для себе 
відкриттів, дізналася про визначних україністів, що збагатили нашу 
історію, культуру» (Брайчук  Ірина, 10 кл.). 

«Українознавство - це один із шляхів повернення нашому народу його 
істинної культури, матеріальної і духовної. Воно зачіпає одне з найтонших 
і найвразливіших людських почуттів - почуття національної гідності. Тому 
воно є важливим предметом у ліцеї» (Вишнівський Ігор, 11 кл.). 

Уся навчально-виховна робота у нашому ліцеї спрямована на 
повернення учнівської свідомості в обрії національного менталітету, 
формування глибоких громадських почуттів, національної самосвідомості, 
розвиток творчих здібностей підростаючого покоління, яке згодом 
поповнить творчий потенціал незалежної української держави. Людина 
майбутнього повинна добре знати історію і культуру рідного краю. 

Отже, українознавство є об’єднуючим чинником освіти і виховання в 
Сквирському ліцеї, що об’єднує школу з життям, сучасні покоління з 
колишніми, досвід історії з розумінням і творенням майбутнього.   
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Зеленська В. А. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО В НЕБЕЗПЕЦІ 

 
У статті розглядається проблема: бути чи не бути українознавству в 

українській школі. Автор наголошує, що українознавство має невичерпний 
виховний потенціал для національної самоідентифікації, для пізнання і 
самопізнання себе як нації, воно має сприяти консолідації української нації, 
усвідомленню її місця, ролі та історичної місії у глобалізованому світі. 

 
Ми – вчителі українознавці починали викладати цей предмет ще з 

1991/92 навч. року. Які ми тоді були окрилені, як мріяли, що саме 
українознавство (тоді ще народознавство) стане стержнем освіти у всіх 
навчальних закладах України, а вже навколо нього гуртуватимуться інші 
українознавчі дисципліни: українська мова, література, історія України 
тощо. І що так буде на всіх теренах України – від Карпат до Чорного моря.  

Ми самі просилися на курси, купували за власні кошти всю 
українознавчу літературу, яка тільки з’являлася,створювали кабінети 
українознавства. 

Ми переконливо доводили директорам наших шкіл стару педагогічну 
істину, що справжнє виховання підростаючого покоління завжди є глибоко 
національним за своєю суттю, змістом, характером, а по – справжньому 
свідомі громадяни виростають лише з тих дітей, у яких національне 
світобачення починають формувати буквально з пелюшок. 

На жаль, національна самосвідомість учнів міських шкіл як осягнення 
себе представниками свого народу, носіями його культури, знавцями 
минулого і сучасного, які гордо мають нести ім’я українців у майбутнє, 
була майже рівна нулю. 

Ще на більший жаль, великі промислові міста – і навіть столиця 
України не є винятком! – відіграють роль безжалісного молоха, який 
перемелює найкращі народні традиції в порох і розвіває їх на вітрах історії. 

Щовихідних, повертаючись з дачі електричкою Лубни – Київ, я стаю 
свідком того, як студентська молодь, народжена і виплекана в Лубнах і 
Пирятині, Гребінці та Ромадані і прилеглих до них полтавських селах, 
повертаючись до столиці після смачних маминих вареників та пирогів, 
поміж собою цвенькає мовою сусідньої держави! А це ж їде майбутня 
національна еліта України! А що ж говорити про отих бездуховних реперів 
та інших „наворочених”, яких розвелося по наших містах і селах легіони. 

Отже, ми мусимо констатувати незаперечний факт: віки тоталітарної 
залежності майже до нуля довели рівень нашої національної 
самосвідомості (принаймні у великих промислових містах), нижче 
допустимого критичного рівня занапастили нашу материнську мову та 
глибинну національну культуру, суспільство наше майже вкрай 
денаціоналізоване і деморалізоване. 

Наші книжкові полиці аж вигинаються від низькопробної „порнухи”. А 
наш телеекран отруює мозок наших дітей різними бойовиками, 
перенасиченими вбивствами, насиллям, жахами. Серце Києва – Хрещатик – 
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розцяцькований яскравою, але незрозумілою для більшості простих 
українців іноземною рекламою. Нас не питають, чи потрібне це нашим 
дітям. Хто відповість за ці злочини? Тому сьогодні мені хочеться запитати: 
„Так оце отак ми, браття, пануємо у своїй сторонці”? Отак показуємо 
всьому світові, „що ми, браття, козацького роду ?” 

Чи не настав ще час бити на сполох? І то сьогодні, бо завтра буде пізно! 
Саме в цей непевний час найважливіша місія мала б лягти на школу, 

глибоко національну не лише за мовою викладання, а й за своєю суттю, 
своїм духом. 

А який шкільний навчальний предмет, як не українознавство, здатний 
прищепити підростаючим поколінням любов до рідної землі, до 
материнської мови, до культури свого народу, щоб кожне дитя відчуло себе 
часткою свого народу? Щоб з кожним роком навчання у національній 
школі у дітей зростала потреба пізнавати, зберігати і примножувати 
духовні здобутки нашого народу, щоб не розбрелися їхні діти 
безпам’ятними манкуртами попідтинню Європи та й світу.  

Чому, скажіть мені, ми не культивуємо у своїх вихованців гордість за 
приналежність до українського народу, чому не нагадуємо їм, щомиті : ти є 
українська дитина, і ти маєш цим пишатися! Навколо земля твоїх батьків, і 
ти маєш її любити так, як любиш неньку,бо так споконвіків було заведено 
на нашій землі! 

А що ж ми маємо? 
Як відомо, освітня політика України формувалася у 90-х роках 

минулого століття. Найбільш цілісно вона була сформульована у 
“Державній національній програмі „Освіта. Україна ХХІ століття”. 
Важливим чинником нової освітньої політики виступало українознавство, 
яке мало поступово впроваджуватися до української системи шкільництва 
та науки. 

Для успішного введення українознавства в систему середньої та вищої 
освіти уже створена науково-методична і нормативно-правова база: за роки 
державної незалежності створено три наукових українознавчих інститути, у 
багатьох вузах України та діаспори засновано кафедри і центри 
українознавства, успішно проводиться захист кондидатьских і докторських 
дисертацій за фахом „Українознавство”. На базі Інституту Українознавства 
при Київському університеті ім.Т.Шевченка, який став флагманом 
українознавчих досліджень, постановою №1003 Кабміну України від 21 
червня 2000р. створено Науково – дослідний інститут українознавства 
Міносвіти і науки України. 

Вітаючи учасників Міжнародної науково – практичної конференції 
„Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства” (15 – 17 
жовтня 1997 р.), перший Президент України Л.М.Кравчук підкреслив: 
„Впровадження українознавства як політики і філософії нашої молодої 
держави в систему освіти, культури, мистецтва, родинного виховання буде 
сприяти дальшому поступу українського суспільства на засадах правди, 
добра і справедливості”. 

На виконання Державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ 
століття”, яка передбачала “широке вивчення українознавства”, “Концепції 
національного виховання”, схваленої Всеукраїнською педагогічною радою 
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працівників освіти 30 червня 1992р, що вимагала “наповнити навчальний 
процес українознавством”, Державної програми “Українознавство в 
системі освіти, науки і культури”, затвердженої Кабінетом Міністрів 
України 5грудня 1995р., а також урядом, постанови № 1239 від 5 серпня 
1998р. “Базовий навчальний план середніх закладів освіти України”, за 
яким українознавству належить місце в інваріантній складовій, було 
спрямовано цілий ряд рішень колегії Міністерства освіти і науки України, 
зокрема: 

1. “Про концептуальні засоби гуманітарної освіти в Україні” (№14/4 – 
3 від 27 грудня 1995)де українознавство включене до основних напрямків 
гуманітарної освіти в нашій державі, запроваджене до державного 
компонента і як окрема навчальна дисципліна, і як філософія та 
методологія усіх освітніх предметів, як наукова основа національного 
виховання. 

2.  “Концепція виховання дітей і молоді у національній системі освіти”, 
ухвалена у лютому 1996р; у ній зазначається: „У загальноосвітніх школах 
(включаючи ліцеї та гімназії),професійно – технічних навчально виховних 
закладах, вузах обов’язковим стане викладання інтегрованого курсу 
“Українознавство”. 

3. “Про проект базового навчального плану середніх закладів освіти 
України (від 24 грудня 1997),у ньому прийнято новий варіант Державного 
стандарту освіти, в інваріантній частині якого визначено позицію 
українознавства як самостійного предмета. 

4. “Концепція педагогічної освіти”, схвалена 23 грудня 1998р. (№17/1). 
5. Першим напрямом соціально-гуманітарної підготовки педагогічних 

працівників визначає українознавчий напрям, реалізація якого 
забезпечується українознавством як нормативною навчальною 
дисципліною. 

Велику увагу приділив українознавству як методології навчання і 
виховання перший міністр освіти незалежної україни Петро Таланчук. Його 
наступник, Михайло Згуровський, виступаючи на ІІІ конгресі Міжнародної 
асоціації україністів (26-29 серпня 1996 р.) з програмною доповіддю 
„Українознавство в освіті”, відзначив: „Загалом українознавство набуває, 
без перебільшення, історичної ролі: тільки на цьому шляху можливе 
осмислення своєї генези, справжньої ролі в історії та історичної місії... 
Українознавство– це не тільки рівень інформації, це й філософія та 
політика суспільства, тому воно й стає, за вибором самих педагогів усієї 
України, одним з обов’язкових навчальних предметів”. Аналогічні думки 
висловлював і нинішній міністр освіти Кремень В.Г., виступаючи на 
Міжнародній науково–практичній конференції „Україна, українці, 
українознавство на межі тисячоліть” (14 – 15 жовтня 1999 р.) 

25 січня 1997 р., вітаючи колектив Інституту українознавства 
Київського університету ім. Т.Шевченка з 5–річним ювілеєм, президент 
України Кучма Л.Д. наголосив: «Українознавство – вагомий чиник 
духовності нашого народу, дієвий рушій його національної визначеності, 
гідності і само свідомості...” Виконання Національної програми 
«Українознавство в системі науки, освіти, культури” збагатило науковий і 
освітній простір, підготувало плідний грунт для введення українознавства 
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до базового змісту освіти, піднесення патріотичного виховання громадян 
України”. 

У багатьох освітніх закладах різних типів успішно здійснюється 
затвержений Міністерством освіти України (наказ № 216 від 19 липня 
1995 р.) і Головним управлінням освіти м. Києва (наказ № 170 від 20 
серпня 1997 р.). Всеукраїнський педагогічний експеримент “Українська 
національна школа-родина – школа нової генерації”. У центрах її розвою 
українознавство покладене в основу всього навчально–виховного процесу, 
позакласної та позашкільної діяльності. 

Відповідно до рішення Вченої ради інституту українознавства 
Національного університету ім. Т.Шевченка від 9 січня 1997 р. було 
створено факультет українознавства, на якому протягом 1997/98 н.р. 
здобуло другу вищу освіту за фахом “Українознавство” з присвоєнням 
кваліфікації „Викладач українознавства”близько сотні педагогів м. Києва. 

Кафедра українознавства Державної академії керівних кадрів освіти 
тричі на рік, а кафедра філософії та українознавства КМІУВ ім. Б.Грінченка 
регулярно проводять курси підвищення кваліфікації вчителів столичних 
шкіл. 

У межах України українознавство як окремий навчальний предмет 
стало викладатися у загальноосвітніх школах Черкаської,Чернігівської, 
Кіровоградської, Миколаївської та ін. областей України. 

Концепція 12–річної загальноосвітньої середньої школи чітко визначила 
орієнтири: “українознавчий зміст освіти” і “побудова української школи”, 
проте саме українознавство як квінтесенція і реальний вияв української 
національної ідеї чомусь опинилося на задньому плані. 

Українознавчі проблеми ставилися і на І Всесвітньому форумі 
українців, секція якого “Актуальні питання українознавства на сучасному 
етапі” ухвалила : “Нація без національної свідомості і держави є не 
народом, а населенням.Тому Україна без українознавства як державної 
філософії та політики і надалі може лишатися тільки 
Малоросією...Українознавство мусить стати обов’язковим предметом 
навчання у закладах вищої і середньої освіти...”.  

Питання впровадження українознавства до системи освіти і науки 
порушувалися й обговорювалися на ІІІ Всесвітньому форумі українців “У 
майбутнє – в ім’я України” ( 18-20 серпня 2001 р.). 

На превеликий жаль, з кінця ХХ ст. відбувається політичний відхід від 
виробленої стратегії, і цей відхід став особливо відчутним на початку ІІІ 
тисячоліття. На противагу раніше прийнятим урядовим постановам і 
міністерським рішенням у галузі шкільництва пропонуються концепції та 
ідеологеми, які мають відвертий якщо не антиукраїнський, то принаймні 
антиукраїнознавчий характер. Національній освіті та вихованню штучно 
протиставляються космополітичні концепції безликого “громадянського 
виховання”, стверджується примат “вселюдських вартостей” над 
національними, хоч ці поняття майже тотожні.Усе це можна кваліфікувати 
не інакше як ревізію тієї національно-державницької політики, яка 
сформувалася у 90-ті роки. 

Адміністративними методами українознавство крок за кроком 
виводиться не лише з управлінських рішень, а й з навчальних планів та 
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програм. Підтвердження того – нові “Типові навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 – 2004/2005 н.р.”, у яких 
у початковій школі українознавство замінене незрозумілим предметом „ Я і 
Україна”, в середніх класах є лише у варіативній частині, а в старших 
класах замість українознавства пропонується факультативний курс 
“Україна і світ”, розчинений у рамках освітньої галузі 
“Суспільствознавство”. 

Таким чином, вибір українознавства як навчальної дисципліни цілком 
залежить від волі адміністрації школи, яка на власний розсуд вирішує, бути 
чи не бути в школі цьому конче важливому предмету. На жаль, чимало 
директорів шкіл уже сьогодні зробили свій вибір не на користь 
українознавства, залишивши без роботи вчителів. І це тоді, коли в 
гімназіях, ліцеях і семінаріях царської Росії з другої половини ХІХ ст. 
викладалося “родиноведение”, “отечествоведение”, у Бельгії ще з початку 
ХХ ст. вивчається “вітчизнознавство”, у Німеччині – 
“батьківщинознавство”, у Білорусі – “білорусознавство”, у Російській 
Федерації – “россиеведение” тощо. 

Нові навчальні плани заходять у глибоку суперечність із раніше 
ухваленими рішеннями і постановами, одним махом перекреслюють 
попередні позитивні напрямки. Ці інструкції є не шо інше, як спрба 
зліквідувати українознавство як навчальну дисципліну, а згодом і як науку.  

Питання, бути чи не бути українознавству в українській школі, – 
питання державної ваги, адже українознавство має невичерпний виховний 
потенціал для національної самоідентифікації, для пізнання і самопізнання 
себе як нації, воно має сприяти консолідації української нації, 
усвідомленню її місця, ролі та історичної місії у глобалізованому світі. 

Отже, виходячи з того, що українознавство є дуже важливою 
філософською наукою про Україну та світове українство, слід негайно 
запровадити цю навчальну дисципліну до інваріантної частини „ Типових 
навчальних планів середніх закладів освіти на 2001/2002 – 2004/2005 н.р., 
створити й опублікувати навчальні програми з українознавства для 1-12 
класів загальноосвітніх середніх шкіл,сформувати авторські колективи по 
створенню підручників, навчальних посібників, робочих зошитів та 
контурних карт з українознавства для 1-12 класів, проводити щорічні 
Всеукраїнські учнівські і студентські конкурси та олімпіади з 
українознавства, а також зобов’язати Головне управління освіти і науки м. 
Києва провести нараду з директорами середніх шкіл про введення 
українознавства як основного предмета у всіх навчальних закладах 
України і надати змогу компетентним фахівцям викладати його на 
високому рівні. 

Я обома руками голосую за те, щоб “українознавство стало пишно 
розквітлою квіткою серед усіх навчальних дисциплін у сучасній 
українській національній школі”. 

Оце, шановні колеги, і є отой біль і та тривога, які змусили мене писати 
ці рядки. Дякую за увагу. 
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Лопушанська Г. В. (Львів) 

 
ПРОГРАМА УКРАЇНОЗНАВСТВА  

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статті розглядається програма українознавства для початкової 

школи у світлі сучасних інноваційних технологій. Автор вважає, що 
головне завдання учителів-українознавців – прищепити дітям любов до 
мови своїх батьків і  предків, при цьому треба орієнтуватися насамперед 
психологію дітей, їх природний інтелектуальний розвиток. 

 
Пропозиції нашого вчительського колективу та педагогічного загалу 

шкіл міста Львова до проекту доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ 
столітті щодо необхідності впровадження українознавства як окремого 
навчального предмета державного компонента не були враховані, а цей 
документ на з’їзді працівників освіти взагалі не прийнято. Відсутність 
чіткої перспективи утруднює організацію вивчення цієї дисципліни та її 
інтегрування в навчально-виховний процес в цілому. Упродовж трьох років 
ми, в міру своїх можливостей, долаємо труднощі у викладанні 
українознавства як нового предмета, шукаємо раціональних шляхів щодо 
використання проекту програми в початковій школі. 

Вважаю за доцільне наголосити, що ми прийняли до уваги рекомендації 
проекту програми по організації навчально-виховного процесу, зокрема в 
частині синхронного і діахронного вивчення та постійних органічних 
паралелізмів у різних концентрах. Розглядаючи побіжно питання 
впровадження в нашій школі інноваційних технологій, я зазначала, що 
найбільш ефективним і реальним у досягненні бажаних результатів при 
викладанні українознавства у початковій школі є не лінійний, а 
концентричний принцип побудови програми. Прошу зрозуміти мою думку, 
яка не має нічого спільного з ігноруванням концентрів, виділених у 
програмі як структурні одиниці її побудови. Мова йде саме про різні 
технології в навчально-виховному процесі. Щоб якісно засвоїти матеріал 
ряду складних для учнів тем, ми впроваджуємо концентричний принцип 
вивчення сутності окремих суспільних та природних явищ. Він полягає в 
тому, що певне поняття або усвідомлене учнем явище розширюється й 
осмислюється в міру збагачення їх від теми до теми, від класу до класу і, 
нарешті, колись стануть повними.  

Дотримуючись саме такої орієнтації, ми в інноваційних технологіях 
учителів простежуємо обов’язкове перманентне повторення вивченого 
матеріалу, при цьому раніше отримана інформація поглиблюється, змінює 
свій якісний і кількісний склад. Повернення до раніше поданих тем 
забезпечує долучення  до новоздобутих знань. Другим суттєвим містком, 
що уможливлює певну систему знань у наших малих вихованців, є 
міжпредметні зв’язки. Початкова школа в цьому плані в кращому 
становищі, класовод викладає різні науки і має можливість інтенсивної 
інтегурації. Наші інноваційні технології також передбачають подібні 
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зв’язки між концентрами в початковій школі і між блоками в їх середині. 
Ми переконались, що лише в такий спосіб можна забезпечити системність 
знань. 

Серйозною проблемою на початковому етапі навчання є запобігання 
спрощенню і вульгаризації змісту окремих тем. Щоб уникати цього, ми 
свідомо зовсім не висвітлюємо ряд тем, які, на нашу думку, не доступні для 
учнів за віком, крім цього, відсутні будь-які посібники. Ось лише деякі 
теми такого порядку: «Наша українська родина в колі родин інших 
народів» (1 кл.), «Зв’язок нашої природи з релігією, філософією» (2 кл.). 
Для вивчення складних тем учні ведуть словникову роботу з термінології 
різних аспектів людського мислення, у зошити з українознавства вони 
записують окремі важливі і зрозумілі тлумачення. Ми вибірково вивчаємо 
поняття, подані в перших розділах концентрів. 

Усім зрозуміло, що при викладанні українознавства ми не можемо не 
враховувати емоційний ілюстративний фактор, який має обов’язково 
доповнювати вивчення положень цієї багатої і складної  науки. Такий 
благодатний матеріал ми дістаємо з найближчого і потаємного оточення 
кожної дитини. В індивідуальних бесідах з учителем або в класі учні охоче 
розповідають про себе і свою родину, звичайно ж, у позитивному плані. 
Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити банк даних про контингент 
учнів класу, забезпечити його динаміку і використати у навчально-
виховному процесі. Ми переконались, що конкретний матеріал саме такого 
характеру найбільше цікавить дітей, нікого не залишає байдужим. 
Логічним завершенням цієї роботи є проведення щопівріччя святкових 
зборів за участю батьків та учнів. Після слова вчителя про добрі справи 
учні розповідають про шкільне життя та родину, демонструють свої вміння 
і таланти. Огляд експозицій музеїв відбувається відповідно до програми з 
українознавства, про що заздалегідь домовляються з екскурсоводами. Для 
екскурсії по місту використовуються гіди – старшокласники, які 
навчаються англійською мовою за цим профілем. Особливо цікавими є 
походи в природу, у парки та в музей етнографії під відкритим небом. Усе 
це створює емоційний фон, який ефективно сприяє одержанню вражень та 
запам’ятовуванню учнями певних знань. 

При доборі матеріалу до уроків учителі орієнтуються, в першу чергу, на 
психологію дітей, їх природний інтелектуальний розвиток. Не можна 
суворо дотримуватися регламентації концентрів та тем, визначених для 
окремих класів. Вже в дошкільному віці дитина набуває різнобічну 
інформацію з цих концентрів, опановує простим лексичним матеріалом і 
прагне висловлюватись щодо окремих понять і явищ. Не можна заборонити 
першокласнику розповідати на уроці про природу і чекати на 2 клас. І 
навпаки, припинити висловлюватись про свою родину в 2 класі. Ми йдемо 
шляхом об’єднання подібних тем, і в такий спосіб посилюємо їх 
змістовність, широку інтеграцію та постійне системне повторення. Ці риси 
проглядаються в інноваційних технологіях. 

Невичерпною скарбницею для викладання українознавства в 
початкових класах є фольклор. Проста для розуміння дітей народна 
творчість породжує в них певні образи та асоціації, що спричиняє до 
активного емоційного фону. Тому вчителі нашої школи в своїх 
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інноваційних технологіях, прийомах та методах, на неповторних творчих 
уроках використовують прислів’я і приказки, скоромовки і пісні, які за 
змістом пов’язані з українською родиною та природою. При цьому на 
одному уроці можлива інтеграція понять і явищ, що належать до різних 
концентрів. З метою систематизації та зручності застосування складаються 
рукописні збірники малих форм фольклору за темами: «Українська 
родина» та «Українська природа». Слід наголосити, що сильним виховним 
впливом на дітей є музичний супровід, а також вивчення і виконання пісень 
за тематикою. Звичайно, у центрі уваги є найбільш актуальна і зрозуміла 
дітям проблема сьогодення – охорона довкілля. Вони засвоїли, що в цьому 
питанні немає дрібниць, від них залежить також чистота під’їзду будинку, 
двору, вулиці і парку. 

У нас виникають значні труднощі в концентрі «Українська мова» (3 
клас). В основу викладання ми поклали переважно лексичний аспект мови, 
також дуже обмежений. За віком словниковий запас наших вихованців 
незначний і буде збагачуватись лише з роками. І це закономірно. Отже, 
треба визнати, що порушується цілісність мови, знання дітей з граматики 
початкові, а про інші аспекти не можна навіть і думати. То ж базуємося на 
активізації лексичного матеріалу. І треба визнати, що, всупереч 
песимістичним прогнозам, діти все ж добре засвоїли значну частину цього 
розділу на базі знання української мови як рідної, яку вони щодня чують у 
побуті, радіо- та телепередачах. Такий висновок ми зробили після 
завершення попереднього навчального року. Головне наше завдання – 
прищепити любов до мови своїх батьків і предків, і ми виконуємо його 
успішно. 

Такі наші нові починання у викладанні українознавства. Шукаємо і 
знаходимо правильні шляхи. 
 
 
 

Лопушанська Г. В. (Львів) 
 

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК ОСВІТНЬОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРИЗАЦІЯ  

 
У статті розглядається процес становлення українознавства як 

освітньої дисципліни та його структуризація. Автор переконаний, що 
українознавство сприятиме патріотичному вихованню молоді і 
утвердженню України як національної держави. 

 
У спеціалізованій загальноосвітній середній школі № 56 м. Львова з 

поглибленим вивченням англійської мови вже другий навчальний рік як 
окремий предмет впроваджено українознавство. Тепер його вивчають всі 1-
3-ті і 5-ті класи, відповідно до концепції, розробленої в нашій школі і 
затвердженої рішенням педагогічної ради рік тому. Вирішення цієї 
важливої проблеми ми започаткували не на порожньому місці, а на міцній 
основі і багаторічному досвіді вивчення місцевого краєзнавчого матеріалу, 
який інтенсивно інтегрувався в усі дисципліни гуманітарного циклу від 1 
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до 11 класу. Підсумком цієї тривалої і копіткої роботи можна вважати курс 
гідів-перекладачів у старших класах, використання багатого матеріалу 
етносу про численні пам’ятки духовності та матеріальної культури Львова і 
всієї Галичини. 

Слід наголосити, що країнознавство, яке ми вивчаємо, є лише вагомим 
складником українознавства як науки. Саме так ми сприймаємо цю нову 
систему знань, яку має опанувати кожен учень школи. Цього року в 3 класі 
ми будемо опрацьовувати концентр “Наша українська мова”. 
Навчатимемось спільно з учнями: вчителі опановуватимуть методику, 
вихованці – фактичні знання. Реально аналізуємо структуру орієнтовної 
програми від 1 до 12 класу. Послідовність концентрів визначено за 
ступенями їх складності і рівнем розуміння учнями суспільно-культурного 
середовища. Логічно це правильно. Проте наша невелика практика вносить 
деякі корективи. Застосований авторами лінійний принцип побудови 
програми ми поступово змінюємо на концентричний або лінійно-
концентричний. Згідно з лінійним принципом, певна тема вивчається лише 
один раз на відповідному проміжку часу, і ми повинні її завершити і 
переходити до наступної. З урахуванням вікових особливостей дітей, 
успішне засвоєння матеріалу в такий спосіб є не можливим. Це стосується 
тем: “Доля української родини”, “Наша українська родина в колі родин 
інших народів” (1 клас), “Вивчення, дослідження, використання для праці і 
відпочинку української природи”, “Зв’язок нашої природи з релігією, 
філософією” (2 клас), “Державотворча, об’єднувальна, націєтворча, 
естетична і спілкувальна функція мови”, “Зв’язок мови з характером, 
мисленням, душею української людини”, “Українська мова і правопорядок 
українців”, “Висока свідомість і честь українського народу – основа для 
існування української мови”, “Українська мова забезпечує вартісне життя 
народу” (3 клас) та деяких інших. Лише одне формулювання цих тем 
викликає у вчителя міркування про складність і недоступність змісту 
названих тем. І він має рацію. 

Щоб якісно засвоїти матеріал цих та ряду інших складних для учнів тем, 
ми вирішили керуватись концентричним принципом побудови програми. 
Він полягає в тому, що певне поняття, усвідомлене учнями явище, 
суспільне або природне, розширюється і осмислюється в міру збагачення 
його від теми до теми, від класу до класу, і, нарешті стає повним. 
Концентричні кола інформації збільшуються, як від кинутого в воду 
каменя. Тому ми вбачаємо лише один вихід: перманентне повторення, 
повернення до раніше поданих не в повному об’ємі тем, що 
забезпечуватиме ефективне долучення новоздобутих знань з різних 
дотичних наук. В старших класах домінуватиме лінійний принцип з 
постійною інтеграцією в інші науки, оскільки ми маємо справу з іншою 
віковою групою. Вважаємо, що не можна йти шляхом спрощення тем, 
збіднення їх змісту, особливо в початковій школі. Отже, у нас лишається 
лише один можливий шлях – працювати за концентричним 
структуруванням програми, коли мова йде про концентр “Наша українська 
мова”. 

Послідовність визначених у програмі концентрів є логічною і 
природньою, і не можна концентр української мови перемістити до вищого 
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класу. Можливий інший варіант: розподілити його на 2-3 періоди у класах 
різних вікових груп, тоді більш інтенсивно застосовуватиметься лінійний 
принцип побудови програми. 

Розуміючи значення української мови в сучасних умовах розвитку 
нашої держави, ми не маємо морального права нехтувати вирішенням цієї 
проблеми. Одним словом, це питання потребує вивчення і апробації на 
практиці.  

Ще одна пропозиція. На нашу думку, доцільно було б визначити для 7 
класу не концентр “Українська держава”, а “Українська культура” і 
поширити його на 8 клас, в зв’язку з великим об’ємом фактичного 
матеріалу. Визначення історії (концентр 6 класу) і культура (7-8 класів) 
оптимально поєднувались би через їх логічні зв’язки, і був би єдиний 
традиційний комплекс. Концентр “Українська держава” в 9 класі став би 
більш доступним і зрозумілий учням. 

При вивченні концентру української мови в 3 класі ми стикаємось із 
значними труднощами. В основі викладання українознавства мусить бути 
лексичний аспект, а граматичний, через просту, початкову програму 
викладання мови, не може бути реалізованим. Такі вимоги програми, але це 
порушує цілісність мови, як науки. Грунтовне вивчення лексичного 
матеріалу вимагає розуміння складної термінології (синонімів, антонімів, 
ідіом тощо). Вчитель буде свідомо уникати труднощів, спрощено 
тлумачити семантику слів і виразів, надавати перевагу механічному 
засвоєнню, що породжуватиме поверховий. Підбір матеріалу для 
початкової школи (казки, пісні, прислів’я, приказки тощо) лише частково 
вирішуватиме це питання. Створення емоційного фону на уроках, практика 
обов’язкового читання вчителем напам’ять поетичних творів, з метою 
донесення  до учнів їх художньої краси, не в повній мірі компенсують 
відсутність повноти знань з теми. 

Аналіз програми з українознавства переконує нас в тому, що найбільші 
труднощі ми матимемо в початковій школі, де блоки концентрів містять в 
собі теми, частково або зовсім не висвітлені в підручниках і посібниках. В 
середніх і старших класах ми маємо зовсім іншу картину. Тут теми глибоко 
інтегровані в навчальний матеріал ряду дисциплін або в значній мірі  
дублюють його, що спрощує роль викладача. Усвідомлюючи доволі 
складну ситуацію, ми впродовж двох років створюємо поурочно-тематичну 
картотеку з українознавства в 1-4 класах, що значно полегшує роботу 
вчителя і підвищує її ефективність. На кожну тему блоку або кожний урок, 
якщо тема опрацьовується частинами, складається картка, в якій 
записуються дані про тип і структуру уроку, зазначаються наявні 
рекомендовані матеріали: посібники, художня і довідкова література. В 
навчальному кабінеті до кожного блоку в окремих папках концентруються 
опрацьовані дидактичні матеріали для індивідуальної і фронтальної роботи, 
витяги з періодичних видань тощо. Таким чином, систематизація уроків у 
картотеці за типом і структурою, збереження і нагромадження дидактичних 
засобів, опис апробованих форм, методів і прийомів допомагають учителю 
в підготовці проведення уроків. 

Ми чекаємо допомоги від вищих інстанцій. Це проблема видання 
посібників з українознавства саме для початкової школи. В цій ланці освіти 
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більшість буде не спроможною зібрати і систематизувати необхідний 
фактичний матеріал, згідно з програмою, особливо це стосується 
малокомплексних сільських шкіл. Тому питання вивчення українознавства 
буде вирішуватись, на жаль, не повсюдно, а в так званих елітних школах. 

Впровадження курсу “Українознавство” знайшло схвалення з боку всієї 
батьківської громадськості нашої школи. Ця навчальна дисципліна є на часі 
актуальною і отримала позитивні відгуки педагогічного загалу шкіл міста 
Львова. Галичани розуміють, що новий предмет сприятиме патріотичному 
вихованню молоді і утвердженню України як національної держави.   

 
 
 

Козілецька Т. Ф. (Біла Церква) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

У статті розглядаються проблеми українознавства в початковій 
школі. Автор вважає, що формування особистості засобами 
українознавства не слід зводити лише до простої суми знань, умінь та 
навичок, а треба вчити учнів творчо, активно діяти. 

 
Перетворення України в самостійну Українську державу створило 

сприятливі умови для пізнання історії рідного краю, культури, відродження 
національної духовності, для переростання школи з політично-ідеологічної 
в культуротворчу, пробудження національної системи навчання та 
виховання. Тому, виходячи з Національної доктрини освіти України у 
ХХІ ст. «Освіта – стратегічна основа розвитку особистості і суспільства, 
нації і держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємна 
сфера суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної й 
наукової організації. Вона є засобом відродження й нарощування 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і 
громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення 
авторитету держави на міжнародній арені». А реалізувати ці засади 
можливо лише в українській національній школі. Саме українська 
національна школа здатна творити покоління сучасних учнів і педагогів, де 
учні оволодівають інтегративними знаннями, де дітей не лише виховують, 
а й зберігають, турбуються про них так, як у родині. 

Сім’я є основою держави. Від роду до народу і нації – такий природний 
шлях розвитку кожної людини, формування її національної свідомості та 
громадської зрілості. Родинне виховання – перша природна і постійно 
діюча ланка виховання. 

Шкільна оселя – це та сама батьківська оселя, але з більшими 
можливостями та з більшим вибором. У ній, як і в сім’ї люблять не за 
навчальні успіхи, а за те, що ти Людина. Шкільний дім об’єднує всіх у 
родинне коло: дітей, батьків, учнів. У ньому навчаються дружити, 
співпрацювати, поважати один одного. Школа – це, насамперед, знання та 
вміння мислити в атмосфері краси, гри, фантазії, творчості. Це майстерня, 
де виховуються засвоюванням духовних багатств народної культури, 
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родинних традицій, це пошук нового сенсу життя через ідеали життя, через 
ідеали добра, любові, честі. Це оберіг, де кожен відчуває себе захищеним, 
де вчаться бути щасливими, де кожний відчуває себе захищеним, де 
розвиток особистості – педагогічне кредо.  

А створення національної школи-родини без впровадження в систему 
освіти українознавства – неможливе. Основою має бути етнонаціональна 
педагогіка, орієнтація на те, що повноправна, сповнена гідності щаслива 
людина може формуватися й самореалізуватися в повноправній, 
демократичній, щасливій нації 

Глибокий зміст закладено в понятті «українознавство». Це наука, що не 
замикається на традиційній етнографії, фольклорі та народних промислах, а 
сприяє піднесенню нашої до рівня Європейської, наповнюючи її справжнім 
національним змістом. Знайомство з українознавством ми почали з 
опрацювання збірника «Українознавство: концепції, програми, документи» 
(1995 р.) та  збірника «Українознавство в системі освіти міста Києва» 
(1998 р.), опрацювання базового змісту курсу українознавства. Матеріали 
базового змісту навчання стали основою для складання програми з 
українознавства. При складанні програми для молодших школярів ми 
орієнтувалися на концентри-універсалії: Україна – етнос, нація, Україна – 
мова; Україна – природа, Україна – історія.  

У1-4 класах українознавчий матеріал у кожному класі подається з 
урахуванням сприймання його учнями даного віку. 

Заняття з українознавства можна проводити здебільшого в шкільному 
музеї-світлиці. Ці уроки стимулюють інтереси дітей до України, її 
культури, розвивають свідомість, почуття людської гідності та 
національної свідомості.  

 Так як курс українознавства у нашій школі (ЗОШ №21 м. Біла 
Церква)введений лише в класах, які не експериментальні, то всі решта 
класів знання з українознавства здобувають на уроках мови, розвитку 
зв’язного мовлення. А вчителі перших класів кожен урок навчання грамоти 
наповнюють українознавчим змістом. 

Під час уроків образотворчого мистецтва, трудового навчання під 
керівництвом учителя, якому не байдужа культура свого народу, діти 
вишивають, малюють, знайомляться з технікою розпису писанок, 
крашанок. На уроках природознавства використовують твори 
В.Сухомлинського, де черпають знання про народні прикмети. Навчальні 
предмети покликані допомагати дітям усвідомити цілісну картину-освіту, 
вести діалог культур, усвідомити себе і своє місце в навколишньому світі. 

У кожного вчителя кожен урок, незалежно від предмета, 
українознавчий. Стоячи на позиціях українознавства, домагаємося, аби учні 
з перших кроків навчання в школі знали, що їх рідна мова – національна 
державна мова великого європейського народу. Вона є рідною для більш як 
50 мільйонів людей, які мешкають на всіх континентах земної кулі. Нею 
написано геніальні твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. 
Вона багата, гарна, милозвучна. Молодших школярів знайомимо з 
багатством господарчо-культурної спадщини українського народу, 
народними традиціями і на цій основі формуємо в них кращі якості 
національного характеру, прагнення відродження національної культури. 
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Діти мусять знати своє коріння. І не тільки своє, а й того народу, до якого 
належать. Необхідно знати, що таке Україна, цікавитися цим. У межах 
їхніх інтересів мусить бути українознавство. Саме українознавство озброює 
особистість основами знань про навколишній світ, що є важливим 
компонентом її екологічної культури. 

На порозі екологічної катастрофи суспільство прагне якнайшвидше 
відновити віковий досвід взаємовідносин людини і навколишнього світу. 
Ця проблема набула глобальності, оскільки успішність її вирішення 
обумовлює життєві інтереси всього людства. Проте ні просвітництво, ні 
заборони та обмеження не здатні вже вплинути конструктивно на ситуацію. 
Врятувати природу, а отже, і людство можуть лише докорінні зміни у 
системі цінностей, що існують у суспільстві. Йдеться про створення 
могутньої системи виховних впливів, що сприяють гармонізації мислення 
людини та формування в неї правильного емоційно-цілісного ставлення до 
довкілля, природи. Саме українознавство озброює особистість основами 
знань про навколишній світ. Знати природу, бажання берегти її – ознака 
необхідна, але достатня. Слід формувати дані переконання в дітей під час 
уроків так, щоб вони пройшли через світ почуттів, отримали особистісну 
оцінку, і стали вольовим актом. Отже, культура дитини повинна 
розвиватися на раціональному та емоційно-чуттєвих рівнях. Тому уроки у 2 
класі мають носити більш практичний характер. Пізнати довкілля дитина 
може через спілкування з ним. Отже, уроки на теми «Краса довкілля – 
багатство рідної землі» вчителю слід проводити в дендропарку 
«Олександрія», а урок “Де вода, там і життя” – на мальовничому березі 
річки Рось. Весною під час уроку «У нашому дворику, як у вінку» вчитель з 
учнями та батьками висаджують дерева та кущі біля школи. 

Пропоную розробити навчально-інтелектуальні ігри українознавчо-
валеологічного  змісту та методику їх впровадження (не лише для учнів 
молодших класів). 

Отже, формування особистості засобами українознавства не слід 
зводити лише до простої суми знань, вмінь та навичок, а вчити учнів 
творчо-активно діяти. Необхідно включати учнів у різні види діяльності: 
пошуково-краєзнавчу, вивчення музично-словесного фольклору, ігрову, 
хореографічну, декоративно-ужиткову. Форми роботи можна 
використовувати різноманітні: групові, масові та індивідуальні. Навчання в 
молодших класах повинно бути осяяне материнською колисковою, 
народними піснями, казками, фантазією, грою, творчістю дитини.  

Вчителі початкових класів намагаються українознавчий компонент 
внести у педагогізацію батьків. Дослідження класоводів показують, що 
спільно з батьками, вчителями вдало вирішується головне завдання школи-
родини – формування особистості, яка гармонійно поєднує в собі фізичний, 
духовний, інтелектуальний і психічний розвиток, пізнає і поєднує 
самопізнання з пізнанням природи, буття людини, всесвіту, суспільства, 
нації. Батьки, бабусі, дідусі є не лише гостями на таких уроках, а ї їх 
учасниками. Залучаємо батьків до ведення групової, пошукової роботи. 

Для вчителів молодших класів діапазон українознавчої роботи 
широкий: це і виховання любові до праці, турботливого ставлення до 
рідних, виховання поваги до смаків інших людей, пошани до звичаїв, 
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традицій свого народу. Цю роботу продовжуємо і під час позакласної 
роботи. 

Ми віримо, що засіяні нами зерна українознавства дадуть дружні сходи 
в дитячих душах, хай не сьогодні так завтра. Історична пам’ять, єдність, 
наступність і спадкоємність поколінь, висока національна свідомість, 
шляхетність і благородство, палкий український патріотизм, велика 
синівська й дочірня любов до України палатимуть в душах наших 
вихованців. 

 
 
 

Мафтин Л. В. (Чернівці) 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
У статті досліджується оптимізація викладання українознавства у 

вищих навчальних закладах. Автор переконаний, що поглиблене вивчення 
українознавства студентською молоддю сприятиме формуванню в неї 
національної свідомості, стійких політичних переконань, відповідальності 
перед своїм народом і нашим майбутнім. 

 
Головні напрямки діяльності вищої школи нині тісно пов’язані з тими 

процесами, які відбуваються у суспільстві. В умовах оновлення системи 
національної освіти перед вищою школою постали завдання демократизації 
навчально-виховного процесу, докорінних змін у підготовці майбутніх 
фахівців, вдосконалення педагогічної майстерності викладачів, звернення 
належної уваги на громадянське, національне, патріотичне виховання 
молоді, формування людини гармонійної, всебічно розвиненої тощо. 
Однією із важливих умов гуманізації навчально-виховного процесу вищої 
школи є подолання й викорінення тих негативних явищ, які залишились 
нам у спадок від колишньої тоталітарної системи (тотальна русифікація, 
приниження рідної мови, руйнація усталених народних традицій, моралі, 
нав’язування рабської психології, комплексу меншовартості, зміщення 
акцентів у багатьох загальнолюдських цінносттях та ін.)1. 

“Ми всі так мало знаємо нашу Україну, географічної свідомості в нас 
так мало, а вона так потрібна нам – ми мусимо свідомо носити ймення 
українців, знати усі скарби, що заховані в Українській землі. В цій праці 
нова школа – од початкової до вищої – мусить об’єднати і учнів, і учителів, 
потроху, цеглинку за цеглинкою, збудуємо ми таку школу, котра б справді 
вся була пройнята національним свідомим натхненням, яке виявить вільно 
увесь наш національний духовний склад і міцно з’єднає нас з рідним краєм, 
з рідним людом”, – писала у праці “Націоналізація школи” на початку 

                                           
1 Кононенко П.П. Концепція національно-державної системи освіти // Навчально-
виховні програми з українознавства. – К., 2001. – С. 15-17. 
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минулого століття Софія Русова1. Судження не втратило своєї 
актуальності, злободенне й нині – в епоху конформізму, поглиблення 
духовної кризи, викривлення суспільної свідомості. 

Думка про те, що українознавство, як цілісна система освіти й 
виховання повинно стати методологічно-філософською основою розвитку 
освіти, суспільства, політики держави звучала й звучить у працях відомих 
вітчизняних вчених як минулого, так і сучасності. Дослідження 
М.Драгоманова, М.Грушевського, І.Стешенка, Г.Ващенка, Ю.Липи, 
П.Кононенка, В.Крисаченка та багатьох інших науковців зробили вагомий 
внесок у розвиток українознавства як науки, поглиблення її методології, 
піднесення на якісно новий рівень сприйняття у суспільстві, впровадження 
у навчально-виховний процес як загальноосвітньої, так і вищої школи. 
Зміст цієї навчальної дисципліни сприяє оптимальному вирішенню 
багатьох дидактично-виховних проблем сучасної школи: розвитку 
пізнавальної активності, самостійності, творчості, формуванню духовності, 
національної свідомості, гідності, історичної пам’яті, дає змогу кожній 
молодій людині осягнути неповторність своєї культури, велич свого 
народу, зрозуміти його місце у світовій спільноті. 

У Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича 
“Українознавство” як один із нормативних курсів читається на 
педагогічному факультеті (спеціальність “початкове навчання”, “музичне 
виховання”), на філософсько-теологічному факультеті (спеціальність 
“релігієзнавство”), історичному факультеті (спеціальність “етнографія”). 
Створено музей українознавства, у якому зібрано багатий етнографічний 
матеріал з усіх регіонів України, враховуючи специфіку поліетнічності 
Буковини. 

Своєрідним осередком українознавства є педагогічний факультет, 
студенти якого після завершення навчання поряд з іншими отримують такі 
спеціальності: учитель початкових класів та українознавства; учитель 
музики та українознавства. Серед основних нормативних дисциплін 
українознавчого циклу виокремлюються такі курси як “Основи 
українознавства”, “Українознавство”, “Методика викладання 
українознавства у загальноосвітній школі” (скорочена форма навчання), 
“Українознавство з методикою викладання” (повна форма навчання). Ці 
дисципліни відіграють вагому роль як у професійному, так і духовному 
становленні майбутнього вчителя, виступають ефективним виховним 
засобом, що висуває й певні вимоги до викладання цих дисциплін: 
забезпечення належного рівня науковості, постійний методичний пошук, 
вдосконалення педагогічної майстерності, використання активних методів 
навчання; створення студентам належних умов для творчої самостійної 
роботи; формування умінь працювати з довідковою, енциклопедичною 
літературою, архівними матеріалами; вести пошуково-дослідницьку 
роботу, застосовувати знання, уміння й навички у нестандартних, 
проблемних ситуаціях тощо. 

                                           
1 Русова С. Націоналізація школи // Вибрані твори. – К., 1996. – С. 293-298. 
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Нормативний курс “Українознавство” читається протягом семестру 
(лекційні та семінарські). Робоча програма складена на основі навчальної 
програми з “Українознавства”, розробленої колективом науковців 
Інституту українознавства Міністерства освіти України (Київ, 1997). У 
робочій програмі також враховано пізнавально-інформаційний рівень 
інших нормативних курсів, які слухають майбутні педагоги: “Етнографія 
України”, “Фольклор України”, “Етнопедагогіка України”, 
“Етнопсихологія”, “Етнолінгвістика”, “Етнографічне музеєзнавство”, тому 
більша увага в програмі звертається на аспекти духовного світу українців. 
При цьому також враховано регіональні особливості Буковини. 

Окрім нормативних курсів українознавчого циклу, студентам читають 
спецкурси, які поглиблюють окремі українознавчі проблеми: “Родинне 
виховання”, “Педагогіка української діаспори”, “Народні символи та 
вірування українців”. 

Вивчення циклу українознавчих дисциплін передбачає спрямованість 
шляхів, форм і методів роботи зі студентами на організацію проблемно-
пошукової, дослідницької діяльності: збір фольклорно-етнографічних 
матеріалів, які систематизуються, описуються, аналізуються за певними 
тематичними блоками: пісні, легенди, повір’я, календарна та родинно-
побутова обрядовість буковинського краю, народні промисли та ремесла, 
національний одяг тощо. Це й участь у роботі проблемних семінарів та 
наукових гуртків за такими напрямками: 

Музичне краєзнавство (зазначимо, що викладачами кафедри музики 
розроблена й готова до впровадження програма з музичного краєзнавства). 

Розвиток українського шкільництва у зарубіжжі. 
Українська звичаєвість та обрядовість. 
Музичний фольклор. 
Методика викладання українознавства у загальноосвітній школі. 
Народні промисли й ремесла Буковини. 
Традиції української національної фізичної культури. 
Результати своїх наукових досліджень майбутні фахівці успішно 

представляють на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 
доповідях на науково-практичних конференціях тощо. Так, у минулому 
році диплом І ступеня отримав студент V курсу Безель Дмитро, доповідь 
якого “Використання музично-краєзнавчого матеріалу на уроках музики та 
в позаурочний час” відзначена у числі кращих на Всеукраїнській науково-
практичній студентській конференції “Соціально-психологічні проблеми 
молоді в умовах трансформації суспільства” (м.Кіровоград).  

У Чернівецькому національному університеті стало доброю традицією 
проведення щорічних студентських наукових конференцій з подальшим 
надрукуванням матеріалів. У програмі однієї з них (травень 2002 р.) коло 
українознавчих інтересів студентів представлене досить широко: 
“Народно-педагогічні засоби естетичного виховання та їх використання у 
практиці початкової школи”, “Культоротворча роль релігії у формуванні 
духовних традицій етносів”, “Особові імена в українських родинно-
побутових піснях”, “Мова як засіб національного виховання”, “Українська 
народна інструментальна музика”, “Роль музичного краєзнавства у 
національно-патріотичному вихованні школярів”, “Народна медицина як 
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складова частина традиційно-побутової культури українців”, “Звичаї та 
обряди, пов’язані з будівництвом традиційної гуцульської хати”, 
“Українське образотворче мистецтво як джерело етнографічних знань 
українського народну ХV – ХVІІ ст.”, “Українознавчі розвідки І.Я.Франка” 
тощо. 

Студенти мають змогу друкуватись і в наукових виданнях ЧНУ, 
зокрема, у серії “Педагогіка та психологія” (видання визнане ВАК як 
наукове), що суттєво для майбутніх дослідників. Багато молодих 
перспективних науковців – колишні студенти педагогічного факультету, 
мають вагомі й цікаві публікації у галузі українознавства, наприклад, 
навчально-методичний посібник для початкової школи “Основи 
християнської етики” (О.Палійчук). Аспірантка Львівського національного 
унверситету ім.І.Франка Заячук Ю., яка закінчила педагогічний факультет 
ЧНУ, успішно працює над кандидатською дисертацією з українознавчої 
проблематики. Заслуговують на увагу її українознавчі розвідки, наприклад 
дослідження “Українознавчі центри у вирішенні проблем науки 
рідномовної освіти українців Канади”. Студенткою ІV курсу Шваб Н. (у 
співавторстві) видано навчальний посібник “Народна педагогіка у 
вихованні дітей” (Чернівці, 2002); запропоновано теоретичний та текстовий 
фольклорно-етнографічний матеріал, який можна творчо використати для 
навчання й виховання дітей як дошкільного, так і молодшого шкільного 
віку. Окремі тексти, варіації дитячого фольклору опубліковані вперше. Такі 
дослідження є вагомим свідченням практичної реалізації українознавства, 
професійного та наукового зростання майбутньої української еліти. 

З великою зацікавленістю, творчим підходом студенти виконують 
курсові, кваліфікаційні, дипломні, магістерські роботи, пов’язані з 
українознавчою тематикою: “Історія народної вишивки в Україні”, “Усна 
народна творчість у побуті та обрядах Путильщини”, “Формування 
пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку засобами народної 
педагогіки”, “Формування національної свідомості учнів молодшого 
шкільного віку засобами українознавства”, “Колисанки Буковини”, 
“Символіка буковинської писанки”, “Використання народної рослинної 
символіки українців у навчально- виховному процесі початкової школи”, 
“Розвиток пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку 
засобами українознавства”, “Естетичне виховання учнів молодшого 
шкільного віку засобами українознавства”, “Світ вишивки Ярослави 
Гадійчук”, “Творчість Катерини Білокур у контексті розвитку української 
національної культури” та ін.  

Традиційна навчально-інформативна діяльність, навчання за принципом 
простої передачі знань від того хто навчає, тому, хто навчається – 
застаріла, нині ефективною є та система навчання, яка сприяє активній 
пізнавальній діяльності, забезпечує розвиток творчої ініціативи, 
самостійності, логічного мислення тощо. У зв’язку з цим викладання у 
вищому навчальному закладі нормативної дисципліни “Українознавство” 
передбачає спрямованість форм і методів роботи зі студентською 
аудиторією у проблемно-пошукове, дослідницьке русло. На семінарських 
заняттях вводяться елементи рейтингового контролю знань, до кожної теми 
пропонується написання відповідних рефератів, повідомлень, самостійних 
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робіт, які стимулюють творчий пошук, збір фольклорно-етнографічних 
матеріалів, опрацювання додаткової літератури, глибоке, свідоме розуміння 
деяких проблемних питань, концептуальних положень. Найбільше 
зацікавлюють, спонукають до пошуку теми завдань творчого характеру, 
наприклад: “Етнопсихологічна характеристика українців і росіян”, “Стан 
української та російської жінки у давнину”, “Особливості відзначення 
зимових свят на Буковині”, “Гідроніми Буковини та їх етимологія”, 
“Збереження українських національних традицій у діаспорі”, “Хліб у 
піснях, легендах, обрядах українців та молдован”, “Характерні риси 
українського національного вбрання українців та росіян (порівняльний 
аналіз)”, “Різдво  у моїй родині”, “Весілля у вашому селі” тощо. 

Наукові диспути, дискусії з проблем виховання національної свідомості, 
етногенезу українців, ментальності, місця та ролі українців у світовій 
культурі сприяють розвитку глибоких пізнавальних інтересів, 
зацікавленістю актуальними українознавчими проблемами. 

На українознавчих засадах будується і виховна робота вузу. Стало 
доброю традицією проводити до роковин з дня народження Т.Шевченка 
конкурси на краще декламування української поезії, творчі вечори молодих 
митців. Кожен рік проходять університетські огляди-конкурси колядок, 
щедрівок, стрілецьких пісень, студенти беруть активну участь у підготовці 
й проведені Днів рідної мови, Свята Матері, різноманітних інсценізованих 
дійств: “Андрієві вечорниці”, “Буковинська Маланка”, “Купайло”, “Зустріч 
весни”, “Радуйся, земле, коляда йде”, “Щедрий вечір добрим людям!” 
тощо. На педагогічному факультеті діє клуб “Педагог”, осередок 
“Просвіта”, які організовують виставки творчих робіт студентів (вишивка, 
живопис, писанкарство та ін.); фольклорно-етнографічні експедиції 
(стежками мого краю); зустрічі з поетами, художниками, народними 
умільцями; випускають інформаційні листки до визначних історико-
культурних дат (у 2002 і 2003 навч. році – до ювілею С.Крушельницької, 
Г.Сковороди, О.Гончара, Г.Ващенка, 60-річчя УПА, 70-ліття голодомору 
1932-33 рр. тощо). 

Ці та подібні заходи сприяють поглибленню українознавчої 
культури студентської молоді, диференціації та індивідуалізації 
процесу патріотичного, національного, громадянського виховання, 
формуванню національної свідомості, політичних переконань, 
відповідальності перед своїм народом, нашим майбутнім. 
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Кононенко П. П. (Київ) 
 

МОВА І МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
 
У статті розглядаються проблеми української мови в сучасній Україні. 

Автор наголошує, що мова – це наймогутніша енергія єднання поколінь і 
віків, міра культури як окремої людини, так і цілого народу, гарант його 
політично-державного й культурно-духовного суверенітету. 

 
У 10 статті Конституції записано: «Державною мовою в Україні є 

українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». 
Конституція є Законом прямої дії. 
І все ж: є «демократи», які, окрім Конституції, ще вимагають «закону 

про мови», – а Верховна Рада неспроможна прийняти Закон, що відповідав 
би Конституції. 

Наслідок: одні пробують втілити Конституцію в життя; інші – 
сприймають Конституцію лише як декларацію і не виконують її.  

Ще інші – або саботують виконання Конституції, або й торпедують її, 
чим практично стають на шлях антиконституційної, отже – антидержавної 
дії. 

Упродовж століть українську мову заборонювано щонайменше 174 
рази! Після референдуму 1991 року, коли понад 92 % громадян 
висловилися за державний суверенітет України, і українська мова 
піднеслась на крилах. 

Однак – ненадовго: на початку ХХІ ст. вона знову опинилася в 
становищі зневажуваної, а то й переслідуваної. 

Стати б на захист і Мови, і Конституції Президентові, Верховній Раді, 
Кабінету Міністрів, Конституційному Судові та Генеральній Прокуратурі, 
адже йдеться про честь, долю й майбутнє України, а тим самим – Європи і 
світу, – але це здійснено на вимогу мільйонів громадян лише 
Конституційним Судом. Природно, що згідно з статусом – лише 
теоретично. 

Тому практично маємо і такі конструктивні документи, як «Міська 
комплексна програма заходів щодо розвитку і функціонування 
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української мови в м.Києві на 2002–2005 рр.» «Українська мова в 
українській столиці», прийнята Київською міською владою з такими 
аргументами:  

«Київська міська влада в роботі по реалізації державної мовної політики 
керується статтею 10 Конституції України, Рішенням Конституційного 
Суду України від 14.12.1999 р. № 10-рп/99 (справа про застосування 
української мови), законами України «Про мови в Україні», постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №998 «Про затвердження 
Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування 
української мови». 

У статті 10 Конституції України зафіксовано: 
«Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист 

російської, інших мов національних меншин України». 
У законі України «Про мови в Україні» зазначено: 
«Українська мова є одним з вирішальних чинників національної 

самобутності українського народу». 
Держава «забезпечує українській мові статус державної з метою 

сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського 
народу, гарантування його суверенної національно-державної 
майбутності». 

Таким чином, реалізація державної мовної політики є важливою 
складовою процесу державотворення, формування патріотичної свідомості 
і високої духовності громадян. 

Міська влада будує свою роботу у сфері мовних відносин на принципах 
еволюційності, поступовості та планомірності. 

Виважена мовна політика міської влади є одним із факторів 
забезпечення стабільної ситуації у м. Києві. 

Соціологічні дослідження щодо мовної ситуації в столиці, проведені у 
2000–2002 роках, засвідчили, що на сьогодні вона є врівноваженою. 

За даними опитування 2001 року, лише 15% киян вважає, що сьогодні в 
місті існує реальна можливість виникнення конфлікту на мовному ґрунті, 
водночас як 73% цього не вбачають. 

Протягом 2001 р. зафіксовано зростання частки киян, які у 
повсякденному житті спілкуються українською мовою, з 15% – у 2000 р. до 
19% – у 2001 р. 

Важливо, що більшість киян з розумінням ставиться до реалізації 
чинного мовного законодавства. Так, дві третини мешканців столиці 
вважає, що ступінь вживання української мови у столиці не відповідає її 
статусу «державної мови».  

Поступово зростає також і частка киян, які вважають, що у перспективі 
українська мова має стати розмовною мовою столиці (з 31 до 36%). 

Водночас для повноцінного функціонування в українській столиці 
української мови як державної треба ще багато зробити і органам 
виконавчої влади, і широкій громадськості. 
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Саме цією обставиною була викликана розробка Міської комплексної 
програми на 2002–2005 рр. «Українська мова в українській столиці», 
затвердженої розпорядженням голови Київської міської державної 
адміністрації від 12.09.2002 р. № 1749. 

Комплексна програма сформована Головним управлінням з питань 
внутрішньої політики на основі пропозицій головних управлінь, управлінь 
та інших структурних підрозділів міськдержадміністрації, ряду творчих 
спілок, громадських організацій. 

Мета Міської комплексної програми «Українська мова в українській 
столиці»: 

– вироблення системи роботи органів міської влади всіх рівнів по 
реалізації державної мовної політики та створення в столиці сприятливих 
умов для всебічного розвитку та функціонування української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя столиці, піднесення її 
соціального престижу; 

– формування у мешканців столиці національної свідомості та 
людської гідності, виховання культури соціальних та міжнаціональних 
взаємин; 

– утвердження у сфері громадських відносин міста принципів 
патріотизму та загальнолюдської моралі; 

– сприяння всебічному духовному розвитку громадян на основі 
національних та світових цінностей. 

Комплексна програма «Українська мова в українській столиці» 
складається з трьох розділів: 1. Адміністративно-контрольна та 
організаційно-методична діяльність; 2. Інформаційно-просвітницька 
діяльність; 3. Координуюча діяльність, яка охоплює різні сфери та аспекти 
реалізації державної мовної політики: освіту, культуру, інформаційний 
простір (засоби масової інформації, книговидання), наукові дослідження у 
сфері етномовних процесів, транспорт, торгівлю, медицину, інформаційно-
рекламне оформлення міста тощо. 

Програмою «Українська мова в українській столиці» передбачено 
здійснення на міському та районному рівнях організаційних, інформаційно-
методичних та культурно-мистецьких заходів, що сприятимуть 
утвердженню державного статусу української мови. 

Серед першочергових адміністративно-організаційних заходів 
комплексною програмою передбачено:  

– систематичний розгляд на апаратних нарадах у Київській 
міськдержадміністрації та в районних у м. Києві державних адміністраціях 
питань реалізації мовного законодавства та виконання програми; 

– створення при Київській міській державній адміністрації 
Міжвідомчої Координаційної ради з питань реалізації державної мовної 
політики та утвердження державного статусу української мови; 

– розробка у кожному районі міста аналогічних комплексних 
програм; 

– налагодження систематичного аналізу стану виконання чинного 
мовного законодавства на підприємствах, в установах та організаціях 
районів та щоквартальне заслуховування відповідної інформації на 
апаратних нарадах у райдержадміністраціях; 
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– розробка структурними підрозділами Київської 
міськдержадміністрації заходів щодо виконання комплексної програми 
розвитку і функціонування української мови; 

– при атестації працівників органів державної влади міського та 
районних рівнів враховувати їхній обсяг знань і використання української 
мови під час виконання службових обов’язків; 

– щорічно організовувати роботу курсів українського ділового 
спілкування при Київській міськдержадміністрації, курсів української мови 
для представників національно-культурних товариств та жіночих 
громадських організацій. 

ДОВІДКОВО: 
З 1997 року при Київській міській державній адміністрації діють 

безплатні курси ділової української мови, на яких за цей час навчились та 
отримали посвідчення про опанування основами ділового спілкування 
державною мовою близько 300 слухачів. 

Комплексною програмою передбачено створення до кінця поточного 
року курсів української мови при районних державних адміністраціях, 
закладах освіти, культури, медицини, сфери обслуговування, в 
автопідприємствах, трамвайно-тролейбусних депо, метрополітені, 
торговельних закладах. 

У програмі визначені завдання щодо регулювання та контролю за 
мовним режимом у рекламно-інформаційному оформленні столиці. 

Особливу увагу програма звертає на дотримання мовного законодавства 
під час ліцензування, реєстрації та перереєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності, недопущення при цьому використання 
іншомовних запозичень та новоутворень. 

Київська міська державна адміністрація розширює роботу щодо 
підтримки національного книговидання та книгорозповсюдження. 
Відповідні заходи передбачені і в програмі «Українська мова в українській 
столиці». 

Зокрема, міськдержадміністрація продовжить роботу по виданню 
словникової літератури у серії «Бібліотека державного службовця» з метою 
безоплатної передачі тиражів державним установам, організаціям та 
підприємствам столиці. 

ДОВІДКОВО: 
За сприяння Київської міської державної адміністрації сьомий рік 

Українським науково-виробничим центром «Рідна мова» здійснюється 
підготовка та видання спеціальних словників «Бібліотека державного 
службовця». 

За останній час випущено «Словник-довідник українського 
літературного слововживання» тиражем 10 000 примірників, а загалом у 
«Бібліотеці державного службовця» видано 7 словників сукупним 
накладом 52 000, які безоплатно передано структурним підрозділам 
Київської міської та районних державних адміністрацій, державним 
установам та організаціям столиці. 

Прийнято розпорядження Київської міськдержадміністрації «Про 
видання довідника-практикуму офіційного протоколу». 

Програмою «Українська мова в українській столиці» передбачено таке: 
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– істотне розширення у м. Києві книжкових магазинів із відділами 
для реалізації україномовної літератури та періодики; 

– заходи щодо розміщення мережі книжкових кіосків із реалізації 
україномовної літератури та періодики на прилеглих до Київського 
метрополітену територіях; 

– забезпечення пріоритетності комплектування міських масових 
бібліотек, районних централізованих бібліотечних систем україномовною 
художньою, навчальною, довідковою, словниковою літературою та 
періодичними виданнями; 

– виділення коштів для забезпечення передплати україномовної 
періодики для шкіл м. Києва. 

З метою заохочення керівників державних та громадських організацій, 
працівників освіти, культури, торгівлі, транспорту, широкої громадськості 
столиці в роботі по реалізації державної мовної політики, створення у місті 
атмосфери шанобливого ставлення до української мови у Київській міській 
державній адміністрації продовжити роботу по щорічному вшануванню 
кращих популяризаторів українського слова – до Шевченківських днів (9-
10 березня), Дня української писемності та мови (9 листопада), 
Міжнародного дня рідної мови (21 лютого). 

Передбачено також у ході реалізації в м. Києві комплексу заходів 
гуманітарної сфери наповнювати їх національно-патріотичним, 
державницьким змістом. 

Серед освітньо-виховних заходів – забезпечити використання державної 
мови у навчальному процесі в дошкільних, загальних середніх, професійно-
технічних та вищих навчальних державних та комунальних закладах 
столиці: 

– до початку нового навчального року забезпечити школи Києва 
Українськими підручниками у повному обсязі; 

– оголосити міський конкурс на створення кращого регіонального 
підручника, навчального і методичного посібника; 

– розробити і видати навчально-методичні посібники, комп’ютерні 
програми з української мови, розробити програми циклів телерадіоуроків з 
української мови та літератури. 

У сфері культури м. Києва відповідно до комплексної програми 
«Українська мова в українській столиці» планується здійснювати 
перспективне планування на створення україномовних вистав та 
концертних програм. 

Передбачено також розширити практику державних замовлень на 
першопрочитання творів сучасних українських авторів для театрів міста. 

Буде поновлено практику широкого проведення в кінотеатрах м. Києва 
декад українського кінематографа та фестивалів українського кіно, показу 
фільмів кіностудій України, зарубіжних кіностудій, створених на основі 
українського етносу, української класичної та сучасної літератури і 
драматургії. 

Комплексною програмою встановлюється порядок, за яким при 
організації культурно-мистецьких заходів на міжнародному рівні (Дні міст 
побратимів, фестивалі, мистецькі конкурси, виставки тощо) формування та 
проведення мистецьких програм буде здійснюватися державною мовою. 
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Для навчальних закладів естетичного виховання і надалі 
видаватимуться нотні збірки української пісні та музики, іншої музично-
педагогічної літератури з використанням культурно-мистецької спадщини 
українського народу. Передбачено також централізоване видання 
навчальної документації державною мовою для дитячих шкіл естетичного 
виховання. 

Згідно з комплексною програмою «Українська мова в українській 
столиці» Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем 
м. Києва продовжить наукові дослідження розвитку етномовних процесів у 
столиці. Інститут здійснюватиме соціологічний моніторинг динаміки 
розвитку етномовної ситуації та процесів функціонування української мови 
в усіх сферах суспільного життя столиці, за результатами якого 
визначатимуться пріоритетні напрями реалізації мовної політики в місті.  

Спільно з вищими навчальними закладами та громадськими 
організаціями планується систематично проводити науково-практичні 
конференції, семінари, «круглі столи», спрямовані на піднесення ролі 
української мови як державної. 

Важливу роль у реалізації державної мовної політики відіграють засоби 
масової інформації. 

Серед заходів програми «Українська мова в українській столиці» 
передбачено залучення ЗМІ (газети та телерадіоканали) до висвітлення 
міських та районних заходів щодо виконання чинного мовного 
законодавства, обговорення актуальних питань сучасного стану 
функціонування української мови. 

Зокрема, на сторінках газети «Столиця» і надалі щомісячно 
публікуватимуться матеріали під рубрикою «Мова про мови», а на каналі 
«Голос Києва» щомісячно будуть готуватися радіопередачі «Мови рідної 
палітра». 

З метою надання киянам безплатної мовознавчої допомоги (силами 
фахівців-філологів, лексикографів) з питань українського правопису та 
літературного слововживання згідно з Комплексною програмою планується 
організувати роботу спеціалізованої телефонної служби «Громадська 
мовознавча приймальна» на базі кафедри української мови одного із 
столичних вузів. 

Робота по реалізації державної мовної політики охоплює усі сфери 
життєдіяльності столиці, оскільки вона стосується кожного громадянина, 
кожної організації, установи, підприємства. Успіх цієї справи залежить від 
налагодженої, наполегливої, методичної співпраці органів державної влади 
та широкої громадськості. 

Від імені Київради  О.О.Яковенко 
 
На жаль, преса в численній масі своїй «не помітила» державної ваги 

документа! Не зробила предметом щоденної популяризації, не акцентує: 
маємо приклад – гідний наслідування! 

Приклад, наголосимо, аналогом якому є: Указ Королеви Великої 
Британії про захист англійської мови на теренах англійського королівства; 
Указ Президента Франції про захист і пріоритет французької мови; Указ 
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Президента Росії про захист російської мови навіть в інституціях системи 
російської влади… 

Природно було б чекати Указу Президента України про захист і 
підтримку української мови, але… 

Натомість із уст державних діячів повсякчас чуємо то пропозиції, то 
заяви про наміри піднести статус мови… іншої держави та мов 
національних меншин і тим самим ще більше понизити реальну роль 
державної української мови, дискредитувати її Конституційний статус, 
суспільний авторитет і тим самим остаточно витіснити її на узбіччя 
історії… 

У цивілізованих країнах така реальність була б трактована як абсурдна, 
а дії посадових осіб як антиконституційні й антидержавні. 

Інша справа – в Україні: тут державна мова стала товаром у ринкових 
відносинах: нею торгують і за її рахунок набирають голоси в час виборів; її 
ігнорують і зневажають посадовці найвищих інстанцій; українську мову як 
державну фактично переслідують на рівні обласних і міських рад, як те 
відкрито, без остраху перед Законом продемонстровано в Донецьку, 
Луганську, Миколаєві, Одесі, в Криму. 

Зневажають не просто Мову, – а тим самим і українську націю, 
культуру, державу, Конституцію депутати Верховної Ради – тієї Ради, що 
прийняла Конституцію і як найвищий закон, і як закон прямої дії... 
Ігнорують Конституцію судові органи всіх рівнів, їхні посадові особи. І все 
безкарно! 

Найрізноманітніші мотивації тих, хто посягає і на Конституцію, і на 
Святиню Святинь народу – його мову. 

Одні брак культури і відповідальності виправдовують тим, що їх, 
мовляв, так навчили в радянській школі. Що для них важко швидко змінити 
мовний режим і вони стоять на позиціях «поступовості» процесу 
оволодіння державною мовою. 

І за це, як потопельник за соломинку, хапаються й деструктивно 
налаштовані чиновники, хитромудро при цьому пояснюючи: 
«поступовість» – це в інтересах суспільства, щоб не збурювати зайвих 
пристрастей. 

Ми також проти «зайвих» пристрастей. Але їхня версія «поступовості» 
– то глумливе, одверто цинічне лукавство та глум і над собою, і над 
законами та суспільством, бо законом встановлювався термін практичного 
оволодіння державною мовою до 1996 року, а пройшло вже два часових 
відтинки, ситуація ж тільки погіршується: українська мова все 
настійливіше витісняється з преси та інших ЗМІ, з вищої школи й освітніх 
закладів цілих регіонів, не пробивається в Інтернет, у науково-виробничу 
сферу; не запановує в повсякчасному спілкуванні суспільства… 

– Ось бачите, – потирає руки українофоб, – української мови не 
сприймає більшість суспільства!.. 

І цей цинічно-підступний українофоб не бере реального стану речей та 
не ставить питання: чому поповзла інфекція байдужості та зневаги до 
державницької гідності й честі, чому іноземні мови нав’язують, а рідну не 
захищають; більше, цинік не обмежується фальшивою констатацією, він 
вдається до комбінування корисливо підібраними цифрами відсотків 
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україно- та російськомовних і підводить під свою українофобію 
«теоретичну» базу: русифікацію зумовила логіка історії, народ добровільно 
робить вибір на користь мови сусідньої держави. 

І суттєво, що той українофоб – не малописьменна людина з вулиці. 
Навпаки! – це «щирий» борець за справедливість спосеред чиновного 
люду, увінчаного званнями то політологів і прогнозистів, то докторів наук, 
а то й академіків. Це може бути журналіст, що хвалиться високими 
заробітками, не торкаючись питання, за що та плата. У зв’язку з цим їхні 
судження тиражуються як «фундаментальні» та «об’єктивні», хоча ті 
висновки, як не розглядай їхні судження, – антиукраїнські. 

Один з прикладів, про який уже говорилося у виданні «Феномен 
української мови» (К., 1999, 2000 рр.), – стаття О.Лановенка, Ю.Швалба, 
О.Кубеліуса «Мовні та соціокультурні чинники консолідації (запам’ятаємо 
аспект цього українофобського виразу! – П.К.) українського суспільства» в 
журналі «Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір». Її автори – 
працівники на терені України; отже, мали б дивитися на речі з позицій 
української суверенної держави, свого народу, а проте читаєш статтю і 
думаєш: свого – територіально, відомчо; а чийого – поглядами й 
інтересами?.. 

Починають автори з того, що в Україні згідно з «останніми 
соціологічними дослідженнями російськомовне населення становить нині 
понад 50 % загальної чисельності населення». 

«Умилительно», – як говорять росіяни. І тому, що одного разу на 
зустрічі у Президента Л.Д.Кучми письменниця А.Потапова спочатку 
називала 20 мільйонів «русскоязычных», але на прохання Леоніда 
Даниловича уточнити цифру – милостиво опустилася до 12. Отже, за її – 
керівника асоціації «русскоязычных» – підрахунками останні складають 
десь 1/5 (20%) населення. То ж наші ідеологи тут стрімко пішли «вгору». 

І тому, що на основі зазначеної статистики робляться далеко не 
«арифметичні» оцінки, прогнози, теоретико-практичні пропозиції. 

Дивовижні й оцінки, і прогнози, і пропозиції, бо вони грунтуються на 
очевидно ідеологічній, а не науковій основі; і є так само очевидно 
проросійськими. 

Головні висновки кладуться в підвалини статті: 1) «щонайменше дві 
третини (і не інакше; що вже дрібнитися до якихось там 50 %! – авт.) 
населення вважає за необхідне «узаконити» функціонування в Україні 
російської мови»; 2) становище, що склалося, «комусь» може не 
подобатися, але кардинально його не змінити, бо воно – «ні що інше, як 
історичний факт» (раніше говорили: «об’єктивно виникла реальність»); 3) а 
«в такому разі попри всі уподобання слід визнати, що закон про статус 
української мови як єдиної «легітимної» мови країни є відверто (?! – авт.) 
полімовним, причому – рівновеликим (?! – авт.) середовищем не має 
вагомих підстав для існування і за своєю суттю є законом 
дискримінаційним...» 

«Схаменіться, – сказав би Т.Шевченко, – будьте люде...» 
Та й то ще не все. 
Богослужіння необхідно здійснювати не українською – і це нормально, 

наполягають автори, бо ж «переважна (і тут, хай йому лихо, переважна! – 
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авт.) більшість православних віруючих вважали і вважають цю мову (на 
думку авторів – церковнослов’янську, – авт.) священною». Та знову 
вдамося до статистики, яку автори цього разу чомусь обминають. А саме: 
«Соціологічні опитування, – повідомляється в г. «Голос православ’я» 
(грудень, 2002 р.), – які з метою вивчення громадської думки про релігійну 
ситуацію в Україні майже регулярно проводяться протягом останніх років, 
виявляють стійку тенденцію: Українська Православна Церква Київського 
Патріархату випереджає всі інші конфесії України за кількістю своїх 
прихильників. Цю тенденцію підтверджує і останнє опитування, проведене 
«Соціоінформом» серед слухачів радіо «Воскресіння». 

Відповідаючи на запитання «До якої конфесії ви себе відносите?», 
36,55% респондентів віднесли себе до Київського Патріархату, 9,04% – до 
Московського патріархату. 29,23% респондентів відвідують храми 
Київського Патріархату, в той час як Московського – 14,92%. Предстоятель 
Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет – найбільш відомий 
серед усіх українських релігійних діячів – у своїх відповідях його назвали 
30,12% опитаних. Митрополита Володимира (Сабодана) вважають відомим 
релігійним діячем 11,45%, а Московського патріарха Алєксія ІІ лише – 
2,01%. 

Цікавим є також співвідношення в оцінці діяльності Московського і 
Київського патріархатів в Україні. Діяльність УПЦ КП позитивно оцінили 
55,42% опитаних, негативно – 7,23%; УПЦ МП – відповідно 21,29% та 
32,53%. 

Таким чином, вкотре спростовується міф, який активно експлуатує 
Московський патріархат в Україні, про свою нібито «мільйонну паству» та 
значну перевагу за кількістю парафіян. Насправді ж Київський Патріархат 
залишається тією конфесією, яка користується найбільшою підтримкою 
народу України.» 

Ще красномовніші та характеристичніші факти повідомляє преса про 
підсумки Всеукраїнського перепису 5-14 грудня 2001 року. Виявляється, 
що «населення нашої країни складається з 48 мільйонів 457 тис. осіб. З них 
у містах проживає 32 млн 574 тис., у сільській місцевості 15 млн 878 тис. 

Порівняно з переписом 1989 р. міське населення України зменшилось 
на 2 млн, сільське на 1, 2 млн. 

У країні 26 млн 16 тис. (53,7%) жінок і 22 млн 441 тис. (46,3%) 
чоловіків. Із 454 міст України 5 мають понад 1 млн мешканців, у 37 мешкає 
від 100 до 500 тис., у 9 – понад 500 тис. З них: у Києві – понад 2,6 млн, у 
Харкові – 1470 тис., Дніпропетровську – 1065 тис., в Одесі – 1029 тис., у 
Донецьку – 1016 тис. В Україні перебуває понад 168 тис. громадян інших 
країн. 

На теренах України живуть представники 130 націй і народностей. 
Корінна нація – українці, які складають 37 млн 541 тис (77,8%). 
Серед інших найбільший відсоток становлять громадяни російського 

походження – 8334,1 тис (17,8%). 
Чисельність українців збільшилась на 0,3%; росіян стало на 26,6% 

менше. 
Українську мову назвало рідною 67,5% громадян, російську – 

29,6%.» 
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Так арифметика безжально викриває «філософію» схильних до 
політиканської українофобії та русофільства комбінаторів. 

А цим самим спростовується і міф авторів ж. «Українсько-російські 
відносини: гуманітарний вимір», відтінюючи: його автори діють далеко не 
в гуманітарному вимірі! 

А внаслідок усього зазначеного – гучний пшик і ще про один, як 
твердять «гармонізатори» суспільних відносин, «об’єктивно» сформований 
фінал: білінгвізм, що «плавно» переходить у «практично паритетне функці-
онування в суспільстві двох культур». 

Не вистачає ще з такою ж прямотою висловленої пропозиції про офіцій-
не узаконення двох держав в українській державі, що також уже було: і ко-
ли російський царизм з польським королівством ділили Україну по Дніпру 
(на «східну» і «західну»); і коли, дякуючи більшовикам та проникливим фі-
лософам, психологам і богословам з «Русского союза» на початку ХХ ст., 
ділили Україну на регіони, а українців на «прогресивних» 
інтернаціоналістів та «ворогів»-націоналістів, – бо й це, як наголошують 
автори з українського інституту, відповідає... (ні – ні! не інтересам Росії) 
ментальності українців... 

А якщо не погодитися з цим? Тоді – конфронтація й відповідальність 
перед світом та апокаліпсис українства. 

Віддамо авторам належне: вони гідно підсумовують багатовікову «де-
мократично»-українофобську тенденцію на грані ХХ – ХХІ століть. 

Тож і не певні, чи треба уточнювати, що: 1) «об’єктивна» реальність на-
саджувалась цілеспрямовано, упродовж століть, силою ідеології, влади, тю-
рем і зброї; 2) об’єктивні чинники – це коли «щось» (людина у тому числі) 
доходить до свого природного фіналу (людина вмирає в глибокій старості) 
й поступається природному новому; неприродними є передчасна смерть 
людини (коли батьки ховають дітей) і самогубство, – а стратегічно мислячі 
автори скеровують українство саме на це; 3) зазіхати на життя мови, куль-
тури, нації, як переконливо показували світлі мислителі й патріоти, амо-
рально. «... Вимерла мова в устах народу – вимер і народ. Та якщо людська 
душа здригається перед убивством однієї недовговічної людини, то що ж 
повинна б почувати вона, – гуманістично–патетично запитував К. Ушинсь-
кий, – зазіхаючи на життя багатовікової історичної особистості народу – 
цього найвищого із усіх створінь божих на землі?»1  

Засліплені русофільством, автори не турбуються цими сакраментальни-
ми, вічно болючими питаннями. Загалом: вони ні разу не ставлять питання 
«чому?» та «а що далі?» Вони все знають і віщо пророкують, відштовхую-
чися від постулатів: Україна – це криза, майбутнє – конфронтація і руїна. 
Звичайно ж, українства. Тому хочеш вижити – «капітулюй ще до бою!» 
Змирись. Уподібнись до того хворого й лікаря, що виявили: хвороба – рак. 
Але не стали лікувати її, а заходилися допомагати... «природному» перебігу 
хвороби – смерті інфекційно хворого. 

Марне! Українці – молода нація, і повні сил та енергії їхня мова, культу-
ра, жага до життя. У доповіді на «круглому столі» в квітні 1999 р. голова 
Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка проф. А Погріб-
ний переконливо показав: є просто-таки гігантський спротив утвердженню 
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української мови в державі, у тому числі й в сфері освіти, науки, культури; 
навіть – в інституціях державного управління, права. Достатньо послатися 
на події останніх днів червня 1999 р.: настанова з адміністрації Президента 
Міністерству освіти: «Враховуючи вимоги ст. 10 Конституції України, 
передбачити в умовах прийому до вищих навчальних закладів можливість 
складання вступних іспитів російською мовою». Міністр освіти В.Зайчук, 
керівники міст і відомств проводять відповідного спрямування «наради», – 
і в приймальних комісіях абітурієнтів, як і за імперського режиму, 
запитують: якою мовою – українською чи російською – ви хочете 
відповідати?.. 

Абітурієнти ошелешені: чому раптом? Вони вже прийняли Конституцію 
1996 р. і теоретично, й практично: усвідомили необхідність 
загальнодержавної мови на всіх рівнях суспільного спілкування, освіти, 
науки, культури, державного управління, міжетнічних і міжнаціональних 
відносин, розвитку найновіших технологій; а водночас зрозуміли і 
перспективи особистого плану: не володіючи єдиною для всього 
суспільства мовою, вони перекривають собі дорогу до вершин виробничої і 
державної діяльності. Більше: ризикують наштовхуватися навіть на 
подружні й сімейні конфлікти та негаразди. 

З огляду на все те вони принципово еволюціонували духовно й 
психічно: визнали правомірним і неминучим верховенство закону, – а тому 
пішли в україномовні (у повному розумінні українські!) школи та вищі 
навчальні заклади. 

Цілком правильно, однозначно сприйняли вони і 10 статтю Конституції: 
«Державною мовою в Україні є українська мова». Отже, і для всіх 
абітурієнтів має бути чинним загальнодержавне правило: складати іспити 
до державних закладів державною мовою. А тому, що ми прагнемо 
будувати демократичну, правову, полікультурну державу, то: «В Україні 
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших (! – 
П.К.) мов національних меншин України», – однак: 1) не за рахунок 
державної мови; 2) не вивищуючи одну (російську) мову над іншими. 
Інакше запанує правовий і моральний нігілізм. Eщемлення прав і гідності 
польської, білоруської, єврейської, татарської, угорської, чеської, 
румунської, молдовської та інших етноменшин і їх мов. 

Здавалося б, необхідно закріплювати досягнуту однодумність, особливо 
силами інституцій держави. Та замість цього здійснюється акція, що в 
очевидно тенденційний спосіб тлумачить 10-ту статтю Конституції, а тому 
не спрямовує суспільство вперед, а відкидає його назад – на позиції 
бездержавної покірливості зовнішній силі та цинічному тискові 
політичного, партійного екстремізму. Це вражає недалекоглядністю, а 
може призвести до драматичних конфліктів чи й трагічних наслідків. 

Справді: ініціаторами порушення і духу Конституції, і державницької 
орієнтації молоді (до того ж – у Криму, на Луганщині та Донеччині) стає не 
молодь (раніше – «ідеологічно зашорена маса»), а управлінська «еліта», 
інституції держави. 

За таким «теоретичним» прикриттям без докорів сумління почуваються 
й ті, що під мошкарою «поступовості» закріплюють проросійський мовний 
режим не лише у вищих, а й середніх навчальних закладах ряду областей 
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України, чим не просто закріплюють поділ держави на мовні «регіони», а й 
фундаментально руйнують єдність української держави; і вже не тільки 
мовно, а й політично. 

Прикметно: і ці за «поступовість», хоча з шкіл і ВНЗ виходять цілі 
покоління на довгі десятиріччя. Вони формують матриці душ на чужій 
ідеології, культурі, термінології. Тобто стають «інтелігенцією», котра все 
далі дистанціюється від свого народу. Послуговуючись чужою, ця «еліта» 
не тільки сама не розвиває народно-державної скарбівні, пориває з історією 
та традиціями, а й завдяки становищу «верхнього шару», відчужує від 
Землі, пам’яті, традицій, зрештою – народних інтересів мільйони інших. 
Народ – цілісний організм. І раптом – серце або голова – приростає до 
іншого тіл. І не питає себе: за що обезголовлює власний народ? Яка плата 
за фактичну зраду природного обов’язку? 

Діти відчужуються від батьків; село від міста; нові покоління од вікових 
духовних надбань; совість, честь, гуманізм – від фізичного буття. Свій 
народ перетворюється в населення – масу виробників і споживачів. 
Геополітика і геопсихологія працює або на абстракції, або на чужі держави. 

А школярі перетворюються в опозиціонерів щодо свого, вітчизняного, а 
то й в манкуртів, спроможних підняти руку навіть на рідну матір – 
Вітчизну. 

Проблемою стає навчання не державною, а «рідною» мовою в школах 
етноменшин: вони формуються їхніми «захисниками» або на аутсайдерів 
життя, або на емігрантів чи на «п’яту колону». 

Схаменутися б! Пригадати, як О.Грибоєдов, опечалений «елітою», котра 
в Москві й Петербурзі говорити російською вважала за гандж, гнівно 
запитував:  

Позбудемся ли чужестранья мод? 
Чтоб умный, добрый наш народ 
Хотя б по языку нас не считал за немцев?! 
І російська інтелігенція (до речі, різного етнічного походження!) почула 

зов самої долі. Тільки «здрібнілі мікромалороси» (Є.Маланюк) лишаються 
глухими й сліпими до зову свого народу, своєї долі. 

Тож не випадково маємо жорстоку кризу і природи (осиротілої, 
відчуженої), й культури: «урядові» концерти, на яких панують чужинські 
постаті і мотиви. Фантастична оплата тим, хто приїздить на «ловлю счастья 
и чинов» (М.Лермонтов), і це за умов, що власна культура гине, а 
високоталановиті митці ледве зводять кінці з кінцями внаслідок 
жалюгідних заробітків. А до всього закуплена на корені преса захлинається 
від радості, коли ще хтось з працівників мистецтва перекидається в чужий 
мовний табір. Невже цим – відступництвом перекинчиків хочуть 
виправдати власне відступництво?! 

Мова постає категорією не лише державницькою, а й морально-
етичною; не лише патріотизму, а й професіоналізму, бо торгують 
найдорожчим не генії, не майстри, не архітектори-творці, а найманці, 
холопи, підмайстри, рантьє... 

А в найнятого кому потрібні честь і совість?! 
Не кажемо вже – незалежність і гідність. 
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І це стосується не лише окремих індивідів, а й цілих народів, бо 
пов’язане з одвічним: ким (чим) народ був, ким (чим) є і ким (чим) прагне 
бути та буде? 

Тож не випадково до проблеми мови зверталися найталановитіші 
державці – Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Богдан Хмельницький, 
Лазар Баранович, Петро Могила, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Михайло 
Грушевський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра… А також вчені 
найрізноманітніших професій: М.Смотрицький, В.Каразін, М.Максимович, 
О.Потебня, І.Пулюй, В.Вернадський, М.Кравчук. Достатньо нагадати, як у 
центр уваги титанічної праці ставили проблему мови творці «Енциклопедії 
українознавства», зокрема – один з її головних редакторів – Зенон Кузеля. 
Етнолог за освітою, він розумів, що ключ до освіти, науки, культури, 
державного і міжнародного життя – це найперше мова: як досвід і пам’ять 
віків та поколінь, як міра розвитку кожного індивіда й народу – глибини 
їхніх почуттів і роздумів, мудрості (не позиченої, а власної) й мужності, 
готовності й спроможності не тільки спілкуватися з іншими як рівня, а й 
збагачувати їх. 

Відомо: дитина може бути поводирем сліпого; дорослі можуть бути 
тільки сліпим знаряддям чужої волі. 

Мова – єдиний аналог безмежного в часі і просторі, гармонійного 
різнорідністю світу. У ній – його сутність і форми, всі кольори, барви, тони 
і звуки. Тому Мова – найуніверсальніша енциклопедія, наймогутніший 
Учитель життя, а хто не чує її – породжуваної рідною Природою, той 
обійдений ласкою Божою; бездуховне перекотиполе. 

Тому завдяки мові люди й народи можуть ставати двигунами 
вселюдського поступу, а без неї – лошатами біля чужих возів. 

Усвідомлення цього й породжувало відкриття на рівні одкровення: мова 
– джерело мудрості і краси, учитель і воїн, пам’ять і деміург («Повість 
минулих літ», «Ізборник Святослава»). Слів не буває з Нічого. «І голос той, 
і ті слова ідуть меж люде» од Бога! (Т.Шевченко). 

Ось чому історією і теорією мови займалися біолог М.Максимович, 
фізик І.Пулюй, геолог-кристалограф В.Вернадський, математик М.Кравчук. 
А етнолог і етнограф З.Кузеля (вчений енциклопедичних інтересів) в ім’я 
розвитку народу й науки творить словники не лише з української мови, а й 
іншомовні; зокрема: появляється «Словар» (як зазначає В.Погребенник, – 
«новаторська лексикографічна праця» З. Кузелі й М.Чайковського на 
дванадцять тисяч слів), згодом праця Я.Рудницького та З.Кузелі 
«Українсько-німецький словник», пізніше перевиданий у співавторстві з 
С.Іваницьким та К.Майєром (1943). Паралельно З.Кузеля готує 
сільськогосподарський словник, опрацьовує географічну термінологію в 
підручнику Бонакера; сприяє виходу українсько-німецьких словників 
інженера Жуковського та медичної термінології Р.Смика; публікує праці 
«В справі нашого правопису» та «Історичний розвиток і сучасний стан 
українського словництва»… 

Гідний подиву величчю, а тим самим – гідний наслідування життєвий 
подвиг педагога і вченого, державного і церковного діяча Івана Огієнка 
(Іларіона), мова для якого була і голосом життя, і Молитвою, і Богом. 

Чи маємо аналогії сьогодні?! А якщо ні, то – чому? 
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Прикметно, коли творилася «Енциклопедія українознавства», що 
відроджувала Український Світ не лише для інших народів, а й для самих 
українців; і коли українську мову знову (як то було на Паризьких конгресах 
учених 1934 і 1936 рр.) поряд з французькою, перською, італійською, 
грузинською визнавали як одну з найбагатших, красивих (симфонічних), 
перспективних, – у Києві всупереч волі влади проводилася конференція 
«Про культуру мови», на якій офіцер В.Лобко зазначав: «Немає у світі 
народу, мова якого переживала б такий тернистий шлях, як мова нашого 
народу… В кредо ідеологів російського націоналізму ковалевських, 
юзефовичів та інших чорним по білому написано про те, що завдання 
полягає в тому, щоб знищити мови «інородців» (бо царі знали: де безсила 
перетворити «інородців» на вічних рабів навіть армія – там може функцію 
асимілятора відіграти мова, – авт.)… Мільйони українців були знищені 
штучним голодом за те, що вони були українці. За вказівкою цих сталіно-
кагановичів було ліквідовано викладання в середніх та вищих навчальних 
закладах українською мовою, ліквідовані українські вогнища культури на 
Кубані, в Сибіру, на Далекому Сході та інших районах, де проживають 
мільйони українців… (тоді це мотивувалося інтересами інтернаціоналізму; 
тепер, коли Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Росія за основу 
поступу підносять Національну систему освіти, її ядро – національну мову, 
– українські кирпогнучкошиєнки вимагають все підпорядкувати 
інтерглобалізму, ніби забуваючи: шляхом підлягання чужому диктату ідуть 
слабкі (люди, народи); сильні ідуть своїм шляхом, – авт.). Видно, ці 
сталіно-кагановицькі послідовники мають якусь (допоміжну, – авт.) силу, 
бо через їх протидію український народ ще й досі не домігся відміни того, 
що забороняли ті злочинці, не домігся найпростішого, природного, 
найдорожчого, найважливішого, найголовнішого, найсвятішого для народу, 
що мають усі народи світу, – виховувати своїх дітей в дитячих яслах і 
садках своєю рідною українською мовою; навчати в школах, у тому числі й 
школах робітничої молоді… Противники української мови тепер так 
розперезалися, що «фактично витісняють українську мову з театрів, кіно». 
Лише 5% (аж страшно назвати таку цифру) технічної літератури на Україні 
видається українською мовою, а 95% російською…» (Рух опору і 
самооборони в Україні. Редакція і переднє слово Євгена Федоренка. – Тор.-
Нью-Йорк, 1977). 

Жахливо, але це писано ніби сьогодні. Логічно, що не втратили 
актуальності й такі ухвали-вимоги конференції: «Гаряче і схвально 
поставилися присутні до пропозиції порушити клопотання перед ЦК КПУ і 
Урядом України…, щоб: 1. У всіх вищих і середніх спеціальних школах, 
ремісничих училищах та курсах вести навчання українською мовою. 
Підручники для цих навчальних закладів видавати українською мовою. У 
всіх дошкільних установах (незалежно на чиї кошти вони утримуються), де 
є діти українського населення, виховання вести українською мовою. 2. У 
всіх установах і підприємствах, на залізниці та інших видах транспорту, в 
торгівлі всі справи вести українською мовою. 3. Академія наук, інститути, 
видавництва мають писати і видавати наукові твори здебільшого 
українською мовою. 4.Кіностудії творити художні і наукові кінофільми 
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тільки українською мовою, а фільми виробництв інших республік 
перекладалися на українську мову. 

Запропоновано також, щоб у республіках Радянського Союзу, де живе 
українське населення, відкрити загальноосвітні школи з українською 
мовою навчання, як це здійснено на Україні для російського та інших 
народів» (Наша культура. – 1963, березень, с.5). 

Особливо тривожно говорилося і про становище, й про роль та місію 
науки, інтелігенції вищих навчальних закладів, бо коли вона замикається в 
рамках технологій і не дбає про інтереси суспільно-державницькі, коли 
ігнорує мову корінної нації, – тоді вона стає не підоймою, а гальмом 
поступу. 

Нерідко тиражується фальшива теза: українська мова ігнорується не 
через неповагу до неї, а тому, що вона для науки й освіти недостатньо 
розроблена… 

Відповісти можна хоча б такими фактами: великий росіянин 
М.Ломоносов формувався як вчений у Київській академії. А перша у світі 
кібернетична енциклопедія вийшла українською мовою! А головне: коли в 
якогось народу чогось бракує, те інтелігенція – творить! На те вона, як 
хлібороб на полі, і є сіячем на полі інтелекту. 

Є в Метерлінка драма «Сліпі». У ній показано групу нещасних 
незрячих, котрі шукають порятунку від виснаження й непогоди і, почувши 
шум каламутного потоку, приймають його за гомін біля брами міста й 
стрімголов кидаються до нього… Там була прірва… 

Чи не хочемо замінити «сліпих», котрі усе чужинське приймають за 
гомін світової цивілізації?!. І неспроможні прозрівати та визначати власну 
долю? 

Ще Т.Шевченко записав у післямові до «Кобзаря»: а на москалів (будь-
кого з сусідів) «не зважайте: у них народ і слово і у нас народ і слово». 
Змагаймось у творенні, а не в руйнації. 

Закономірно, що мова й людина та народ, мова, культура і Бог постійно 
є предметом всесвітнього осмислення, і не лише Т.Шевченко мовою 
рятував свою націю, глаголячи:  

«Возвеличу малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло них 
Поставлю Слово». 
Мовою рятували Італію – Данте й Росію – Пушкін, Англію – Шекспір, 

Іспанію – Кальдерон і Сервантес, а Ян Коменський – націю й освіту. 
 Саме в цілісності: Мова, Буття й Свідомість народу, цивілізація і 

культура вселюдства ставили проблему й І.Франко, П.Куліш, П.Мирний, 
Леся Українка. І на початку ХХ ст. мову нерозривно з проблемою нації та 
держави, вселюдського поступу ставили М.Грушевський («Ганебній 
пам’яті) та І.Огієнко («Історія української літературної мови»), 
А.Кримський і С.Єфремов, П.Тичина й О.Довженко, еліта освіти й науки, 
зокрема природничої. 

Тож цілком закономірно, що початок ХХ ст. став періодом всебічного 
Відродження українства – на теренах і Батьківщини, і зарубіжжя. 

Що вродить нам початок ХХІ століття?! 
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Праці О.Гончара, Б.Антоненка-Давидовича і С.Караванського, 
В.Чорновола і патріарха Філарета, Д.Павличка, П.Мовчана і Ю.Мушкетика, 
А.Мокренка, А.Погрібного і К.Мотрич, В.Русанівського й С.Ярмоленко, 
І.Ющука інших лицарів захисту рідної мови засвідчують: є докази 
широкого відродження в глибинних товщах народу, – але незаперечним є й 
адекватний йому спротив українофобів. 

І знову стає очевидним: тільки зусиллями освітян, вчених чи митців 
проблеми мови не розв’язати. «Розмови про наболіле», «Державна мова? – 
офіційна мова?» (А.Погрібного), «Пошук українського слова, або боротьба 
за національне «Я» (С.Караванського), «Мова і нація» (В.Іванишина, 
Я.Радевича-Винницького), «Мова – явище космічне» (П.Мовчана) – ось 
грані мовної проблеми. 

І коли новий – 2003 – рік майже всіми каналами телебачення був 
започаткований як виразно антиукраїнський, бо безсоромно відданий на 
поталу чужинським інтересам, коли Україну окупувала чужа мова, – то це 
ще раз засвідчило: не тільки українська мова, а й українська людина, нація і 
держава, культура і віра, будучина опиняються в загрозливій небезпеці! 
Сліпці штовхають Україну й цивілізацію в прірву. 

Йдеться про наші життя чи загибель. Про нашу долю і як 
самодостатнього суб’єкта історії, і як про органічну частку вселюдства. 
Тому кожен має сказати собі: «Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні 
загинуть обоє!», бо інакше розщепиться світ. Бо залишимось лише 
пам’яттю, попелом віків… 

Батьки мають подбати про дітей. Діти – про свою будучину. 
Інтелігенція – про свою історичну місію «голови» й «серця» всенародного 
організму, речника нації. 

Державні органи повинні виявити Конституційну волю: прийняти 
широкомасштабну програму впровадження державної мови в усі ланки 
суспільства й контролювати її виконання, керуючись принципом: 
державна мова – найуніверсальніша форма консолідації суспільства, один з 
найголовніших чинників національної безпеки. 

Нагадаємо: українську мову визнали рідною 68% громадян, і цим дали 
відповідь усім цинікам та провокаторам, спецам по свідомій дезінформації 
та деформації суспільної думки. 

Разом з тим, 29% населення визнало рідною російську; і це при тому, 
що «росіяни» становлять в Україні лише 17,3%. Це також ставить питання: 
то яка ж мова переслідується в Україні – російська? чи державна – 
українська? А також: коли в Росії немає жодної державної української 
школи на понад 10 мільйонів етнічних українців, жодного теле- чи 
радіоканалу, жодної української газети, – то чиї інтереси відстоюють, і чиї 
гроші відробляють русофіли, котрі поважно іменують себе «четвертою 
владою», але відгородилися від народу й держави навіть мовою?! 

І знову: де Конституція? Де її репрезентанти і захисники?!. 
Пора стати на активний захист своєї Будучини; на сторожі народу 
поставити Слово! 

Поставає тривожна, а часом (як для конституційної держави) то й 
моторошна картина: в становищі зневажуваної поставала не лише державна 
мова, а й Конституція, що означало: і нація, і культура, і держава. 



Україна – мова 
 

 285

На слуханні Верховною Радою питання про українську мову були 
присутні представники всіх областей. Щоправда, не було чи не більшості 
депутатів (у тому числі і частини тих, які за всякої нагоди проголошують 
себе ревними захисниками національно-демократичних, правових і 
гуманістичних цінностей), але було зачитано загалом “правильну”, як 
мовиться, ухвалу, її було обіцяно “відшліфувати” і оприлюднити для 
неухильного виконання. 

Як не дивно, але широкого оприлюднення – ні адміністративного, ні в 
засобах ЗМІ чи у виступах відповідальних державних посадовців – не 
відбулося. Не оприлюднено й плану реальних заходів виконання 10 статті 
Конституції та ухвали Верховної Ради. 

Зате було оприлюднено інше: прийняття тією ж Верховною Радою 
Європейської хартії про захист мов національних меншин. 

Одразу наголосимо: корисної Хартії, однак якщо її трактувати й 
використовувати згідно з духом поважного документа. Як те зробили 
європейські держави, схваливши ті пункти, які, як те й рекомендувалося 
Хартією, по-перше – відповідають їхнім інтересам; і, по-друге, жодною 
мірою не спрямовані проти державних мов. Навпаки! які всемірно 
посилюють роль державних мов і тим гармонізують загальносуспільні 
відносини та роблять захист мов етноменшин реальним. 

В Україні спрацював механізм абсурду: з Хартії взято не гармонізуючі, 
а дисгармоніюючі положення, що ставлять мовну ситуацію-проблему з ніг 
на голову: мовні інтереси етноменшин підносяться співвідносно з 
державною мовою як пріоритетні, а це, як відзначила українська 
громадськість, може стати збудником внутрісуспільних конфліктів. І 
збудником їх, як це не дивно, буде виступати й Верховна Рада.  

Слово за Президентом – гарантом Конституції. А щоб усвідомити, 
наскільки це важливо, і не лише в Україні, нагадаємо: розгляд питання 
мови на Верховній Раді  – історично-знаковий. Ще Ярослав Мудрий 
встановив як найвищі свята – День Держави і День мови. 

Причина зрозуміла: як зазначив видатний педагог К.Ушинський: «Мова 
народу – кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, цвіт 
усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. 
Мова – це природа й історія, філософія й доля народу, найуніверсальніша 
форма вираження його Буття і Свідомості, таланту й вічності, органічного 
зв’язку з Землею і Небом». 

На жаль, для декого рідна мова – лише навчальний предмет. Насправді 
мова – явище всеоб’ємного єднання, і має вона не лише буттєво-досвідну 
основу, а й трансцендентну. Як писав великий Т.Шевченко: 

Знать, од Бога і голос той, і ті слова 
Ідуть меж люди. 
Тому то, наголошував К.Ушинський: мова – це сама сутність народу, 

гарант його життя, і в разі втрати – «навіть нову Батьківщину може 
створити народ, але мови – ніколи: вимерла мова в устах народу – вимер і 
сам народ». 

Закономірно, що колись творцями та лицарями-захисниками 
національних мов були Данте й Шекспір, Гете і Пушкін, Міцкевич і Петефі. 
Добре відомий росіянин О.Грибоєдов, коли російську мову в Москві й 
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Петербурзі витісняли німецька чи французька, з болем запитував: чи 
відчуваємо «лихо з розуму»? 

Позбудемся ли чужестранья мод? 
Чтоб добрый, умный наш народ 
Хотя б по языку нас не считал за немцев?! 
А останніми роками англійська королева видала закон про захист 

англійської мови в Англії; французький президент – про захист 
французької мови у Франції; а російський – російської мови навіть у вищих 
ешелонах влади Росії. 

Усе – закономірно: мова, наголошуємо, наймогутніша енергія єднання 
поколінь і віків, міра культури як окремої людини, так і цілого народу, 
гарант його політично-державного й культурно-духовного суверенітету. 
Найголовніший пріоритет національно-державної безпеки. 

Закономірно, що ще в ХVІІ ст. світ одностайно визнав: мова – душа 
народу. Не знаючи тієї душі, як можна скерувати розвиток народу?! 

І робимо ці наголоси, бо саме в сферах державно-політичній та 
культурно-духовній в Україні чітко окреслилася не просто проблема, а 
саме – гостра криза функціонування державної – української – мови. І 
щонайперше – не в побутовому аспекті, а в Конституційному. І це – також 
закономірно, бо ніяке явище не існує автономно, самодостатньо. Тим 
більше не існує такий феномен, як мова. 

Вона – це синтез серця та інтелекту, «воля» якого поширюється на весь 
організм суспільства: на сім’ю і рід, на соціальні верстви і цілі нації, на 
партії і конфесії, на державу і весь універсум зв’язків з міжнародним 
світом. При тому – на всі сфери його буття – виробничу і побутову, 
інтимну й громадську, освітню, наукову, культурну й технологічну, на 
сфери психіки й волі, свідомого і навіть підсвідомого, бо енергетика волі 
залягає в найтовщих шарах людської пам’яті, реально скеровує життєво-
творчий процес. 

Той, хто відриває проблему мови від проблеми тотального буття 
людини й суспільства, той або недостатньо освічений, або свідомо лукавий: 
він підступно руйнує цілісність буття і свідомості, економіки і політики, 
причин і наслідків, робить мову призвідницею негараздів та антагонізмів, 
розладу душі і свідомості, розпаду цілісного світосприйняття і 
світорозуміння. 

Очевидний наслідок: зашорені етнічними, партійними, конфесійними 
забобонами індивіди дискредитують, ігнорують, а то й переслідують 
феномен єднання. Українська – державна! – мова все очевидніше 
витісняється на другий план, на периферію життя  і в законодавчих 
структурах, і в органах виконавчої влади, судів та прокуратури, і в засобах 
масової інформації, що, до речі, вважають себе четвертою гілкою влади 
народу, а від народу відгородилися навіть мовою. 

Тому й інший наслідок: українська мова все більше витісняється з 
освіти і науки, особливо з вищої школи, із сфер технології і навіть 
обслуговування населення. Маємо тисячі шкіл і ВНЗ, у яких культивуються 
іноземні, а державна мова практично не вивчається й не 
використовується… Кого ж готуємо? 
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За цих умов вирішальної ролі і має набути дія Конституції – як закону 
прямої дії, і передусім – стосовно контролю з впровадженням її 10 статті. 

Мені не відомий жоден випадок, щоб дія Конституції була застосована 
до діяльності представників різних гілок влади, починаючи з депутатів 
Верховної Ради і продовжуючи віце-прем’єрами та міністрами, главами 
адміністрацій і керівників судів та прокуратури. 

Абсурдно, але не тільки партіями, конфесіями етнічно дроблять і ділять 
Україну, а й мовою. При цьому нерідко мовою навіть торгують ті, які 
інтереси груп і партій ставлять вище народних та загальнодержавних, а це 
означає, що в Україні провокуються міжетнічні конфлікти, регіональний 
сепаратизм. 

Кожен організм багатоструктурний. Його гармонізує спільність мети. 
Суспільний організм гармонізує Мова як єдність Серця, досвіду, інтелекту. 

Закон не диктує правил приватного життя, але Конституція як 
загальновизнаний кодекс правосвідомості має бути обов’язковою для всіх, 
а найперше – для представників керівних ланок держави, оскільки вони 
відповідають за долю народу і мають не тільки великі права, а й адекватні 
обов’язки. 

Ось чому слід виховувати батьків і дітей, різні групи суспільства, але 
так само слід провести атестацію всіх керівних кадрів на знання і 
виконання закону про державну мову, про практичне застосування її в 
громадсько-професійній діяльності. 

Нерідко можна почути: але у нас немає Закону про мови! А в 
Конституції говориться про вільний розвиток і інших мов. Все – правильно. 
У демократичній державі має здійснюватися право громадян на 
задоволення їхніх етнокультурних потреб. Але ті права не можуть 
протиставлятися загальнонародному обов’язку, бо інакше пануватиме не 
Закон, а сваволя і не гармонізація, не розквіт культури, а її занепад. 

Хто не знає загальнонародної мови – як розумітиме, любитиме і 
розвиватиме її та культуру? Нагадаємо: у США сотні представників різних 
етносів і націй, у Росії є різні нації – однак там і там утверджена законом 
єдина мова, і саме ті мови об’єднують суспільства, є гарантами миру і 
злагоди, цивілізаційно-культурного поступу. 

В Україні проповідується не просто дво- (чи полі) мовність, а й 
полікультурність та полідержавність орієнтацій, аналогом яких постає 
найганебніше явище людського існування – двоєдушність та хисткість 
ідеалів і переконань, байдужість до історичних надбань поколінь, 
зрадливість та байдужість до найрідніших святинь. 

Мовний нігілізм – це національно-державний антипатріотизм, зерно 
розбрату й антипатії між людьми. І то – віками, що показано в праці 
«Феномен української мови» Петра і Тараса Кононенків (К., 2000). 

Це свідомо віками впроваджували українофобські сили і досягли 
неабияких успіхів. 

Хочемо виправити становище чи закріпити антиукраїнські, що означає – 
і антидержавні тенденції? 

Тож розмови про відсутність якоїсь чіткої мовної регламентації може 
лише печалити, бо маємо Закон усіх законів – Конституцію! І в дусі її 10 
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статті маємо діяти свідомо. А коли слід, то вжити й ефективних 
організаційних заходів. Зокрема видати: 

1. Президентський указ щодо конституційних обов’язків керівників 
усіх ланок адмінуправління. 

2. Постанову Кабінету Міністрів, якою було б затверджено конкретну 
Програму функціонування і розвитку української мови як державної. 

3. Про створення державного органу контролю за виконанням 
Конституційної норми на всьому терені України; Верховна Рада мала б 
затвердити програму і зміст діяльності такого комітету. 

4. Усі міністерства і державні відомства також мають створити належні 
органи контролю за виконанням 10 статті Конституції. 

5. Київська міська Рада розробила конкретну програму «Українській 
столиці – українську мову» (опублікована в журналі «Українознавство» № 
1 за 2003 рік). Аналогічні програми мають розробити й виконувати органи 
самоуправління всієї держави.  

6. Законодавчим шляхом відповідно до вимог Конституції мають бути 
приведені всі засоби масової інформації; у жодній країні не існує різних 
держав у державі, в Україні панує воля олігархів та чужоземних ідеологів. 

7. Державна мова має посісти панівне місце в усіх засобах інформатики 
та науково-технічного забезпечення суспільства. 

8. В Україні можуть розвиватися з різними мовами викладання 
окремих предметів, але тільки українські змістом і мовою навчально-
виховні заклади всіх типів. 

9. Має бути впроваджена політика протекціонізму щодо 
українськомовних видань. 

10. Проблеми державної мови, її пропаганда мають постійно 
висвітлюватися всіма засобами ЗМІ, особливо телебаченням. 

З питань об’єднуючої суспільство ролі державної мови мають виступати 
керівники держави, а приклад має показати Верховна Рада – творець 
Конституції. 

Надійшли повідомлення: посол США в Україні К.Паскуаль нагородив 
майже 100 вчителів України за високопрофесійне викладання англійської 
мови; буде надано технічне й фінансове забезпечення школам з 
англійською мовою викладання; Росія і в Криму стимулює діяльність 
курсів по підвищенню рівня викладання російської мови… 

У тому є й добре начало. Україна має й оволодівати всіма мовами 
планети, і засвоювати досвід інших. 

Однак пора, щоб світ почув: Українська держава всією силою влади 
захищає свій найвищий пріоритет – державну мову. А суспільство в ім’я 
єдності та культури для опанування мовою створює курси, організовує 
фестивалі та конкурси, винагороджує вчителів Української Мови! 
Пишається нею!  

Бо без цього наш народ і держава не матимуть доброго майбутнього. 
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Єрмоленко С. Я. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК КОНЦЕНТР  

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
У статті досліджується українська мова як один із важливих 

концентрів українознавства. Автор вважає, що концентр "українська 
мова в системі українознавства" передбачає висвітлення всіх питань, що 
стосуються універсального характеру мови: як державно-політичної 
проблеми, як феномена етнокультурного, суспільно-історичного, 
психологічного, комунікативно-прагматичного. 

 
У Науково-дослідному інституті українознавства Міністерства освіти і 

науки України розроблено концепцію українознавства як системи наукових 
знань про Україну, структурованих за концентрами (концентри 
українознавства — поняття, що розкривають природу побудови, принцип 
структурування і вивчення змісту науки.— Ред). Серед концентрів 
українознавства, що їх визначив і поняттєве окреслив директор Інституту 
професор П. Кононенко, чільне місце відведено концентрові “мова”1. 

Мова – це історія і сучасність, це кожна людина і народ, це інструмент, 
який допомагає людині в її практичній щоденній діяльності, тобто виступає 
знаряддям спілкування, і водночас це й засіб проникнення в глибини 
історичної пам'яті народу, це збереження духовних надбань нації для 
майбутнього. 

Мова – це думка і почуття, звук і барва, врешті, навколо понять “мова” і 
“слово” можна вибудовувати нескінченні ряди метафор, епітетів, 
порівнянь. Через ці образні засоби розкривається символічне значення 
феномена мови. Він має узагальнений зміст у народнопоетичній творчості, 
в приказках, прислів'ях, загадках; універсальна природа людської мови 
заполонює уяву майстрів слова. Філософи і поети, фізики і лірики 
замислюються над феноменом мови – людської мови взагалі, мови нашого 
психічного “Я” і мови, що виступає характерною ознакою етносу, 
народності, нації. 

Здавалося б, немає нічого простішого, ніж окреслити значення 
української мови як об'єкта українознавства: адже мова вирізняє українців 
з-поміж інших націй. Поряд з іншими символами – прапором, гербом, 
гімном – вона виступає символом незалежної України, у Конституції якої 
проголошено державний статус української мови. Це факти офіційні, 
об'єктивні. Будь-яке довідкове видання, зокрема й іншими мовами, вміщує 
інформацію про нашу державу, і одна з першорядних – про мову, якою 
спілкуються громадяни. 

Погляд на Україну збоку передбачає вміщення відомостей про 
територію, природні умови, чисельність населення, характеристику 
господарства, культури, освіти, науки. 

                                           
1 Кононенко П. П. Українознавство. – К.: Заповіт, 1994. – С. 134-171. 
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У центральній частині Європи Україна займає 603,7 тисячі квадратних 
кілометрів. За територією й чисельністю населення Україна приблизно 
така, як Франція. 

Українці живуть також у Білорусі, Росії, Молдові, Казахстані, Польщі, 
Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії, Сербії, Хорватії, Канаді, США, 
Великобританії, країнах Латинської Америки, в Австралії та інших країнах. 

Українська мова займає п'ятнадцяте – сімнадцяте місце у світі щодо 
кількості мовців: нею розмовляє близько 45 млн. людей. 

Сучасні довідники (англійською мовою) про Україну, видані зокрема в 
США, містять щодо мови таку лаконічну інформацію: в Україні 
функціонують українська і російська мови, державна мова — українська. 

Якщо для довідкового видання така інформація є відносно достатньою, 
то для науково-освітніх, наукових праць важливо пояснити передісторію 
мовної ситуації в Україні Адже причини зафіксованої двомовності, за 
словами П. П. Кононенка, – “в надрах сивої давнини”1, а також у вихованих 
упродовж кількох століть суспільних стереотипах”, характерних для життя 
нації в умовах бездержавності. 

Стереотипи щодо сприймання різних мов досить поширені у масовій 
свідомості. У наукових дослідженнях істориків, філологів ще минулого 
століття було переконливо висвітлено й доведено специфіку, характерні 
ознаки української мови на відміну від польської, російської мов. На 
початку XIX ст. професор Краківського університету Бандтке в журналі 
“Вестник Европы” (1815 рік) доводив самостійність української мови: і “А 
что язык малороссийский (которого столицей есть Киев), как не 
уступающий в старшинстве великороссийскому, не может быть наречием 
сего последнего, в том удостовериться можно, обративши внимание на 
происшествие времен; и хотя немцы уверяют, якобы малороссийское 
наречие есть ничто иное, как русский язык, испорченный примесью к нему 
польского..., несмотря на то, малороссийское наречие старее многих 
других; ибо Киев процветал уже в то время, когда Москва не существовала, 
а славянские поляне еще прежде Рюрика говорили не иначе как своим 
славянским языком”2. Проте й сьогодні не припиняються дилетантські 
виступи про те, що українська мова – це зіпсована російська з домішками 
польських слів. Кваліфіковану відповідь на такі судження дає Г. П. 
Півторак3, показуючи, як задля панівної імперської ідеології нехтували 
науковими доказами, що розкривають історію походження українського 
народу та його мови. Живучість суспільного стереотипу про 
“несправжність” української мови простежується впродовж тривалого 
історичного шляху. 

                                           
1 Кононенко П. П. Українознавство. – К.: Заповіт, 1994. – С. 134-171. 
2 Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Генеза, проблеми, 
перспективи. Історична місія. – К.: Наук.-вид. центр “Наша культура і наука”, 1999. 
– С. 11. 
3 Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов // Міфи і правда 
про трьох братів слов'янських зі “спільної колиски”. – К.: Вид. дім “Академія”, 
2001. – С. 109-116. 
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Які ж факти з історії української мови мають визначальне, 
конструктивне значення для українознавства? Хоча у багатьох країнах 
існують наукові центри, де вивчають українську мову, де зібрано відомості 
про її історію, однак у масовій суспільній свідомості знання про феномен 
української мови незначні і часто спотворені. Чи не найбільше плутанини 
вносять різні назви, що застосовуються до того самого об'єкта пізнання. 
Упродовж всієї історії українська мова мала різні назви: руський (рускій, 
руський) язик, малоруський (малоросійський) язик, козацкій язик, 
южнорусское наръчіе. Вони стосуються тієї самої української мови, якою 
розмовляли в Київській Русі, писали ділові документи у Великому 
князівстві Литовському, яка побутувала в офіційному спілкуванні 
середньовічних українських міст. У науковій літературі вона має назву 
«староукраїнська літературна мова». 

За роки утвердження незалежності України до фактів дуже давньої 
історії і зовсім недалекого минулого звертаються науковці й публіцисти. 
Чи не найчастіше обговорюються проблеми двомовності, причому із 
активним залученням поняття “рідна мова”. 

У колишньому СРСР до ключових ідеологем належало 
словосполучення “гармонійна двомовність”. У масовій свідомості 
утверджувалося розуміння такого явища, як дві рідні мови. Йшлося не про 
окремих носіїв мов, не про людей з середньою та вищою освітою, які, 
природно, можуть бути дво-, три- і багатомовними, а про всю націю: 
двомовність мала характеризувати саме українців, оскільки серед них 
засвідчено найвищий відсоток мовців, які вважають російську мову 
рідною, бо ж послуговуються нею у своєму щоденному практичному житті. 
Саме така об'єктивна реальність стоїть за вимогами визнання двох мов як 
офіційних, іншими словами — проголошення двох державних мов в 
Україні і продовження фактичного витіснення української мови з України1. 

В історії української культури відомі періоди й факти, коли князівська 
верхівка (часи існування Київської Русі), а в інші часи – освічені люди 
(книжники), дворянська (панська) верхівка (XVI – XIX ст.) теж були 
двомовними (українсько-польська, українсько-російська двомовність), 
проте не вони визначали обличчя етносу, нації, бо ж, крім писемної, 
книжної мови, мови освічених людей, функціонувала народна мова, мова 
простих людей. Нею не писали законів, повчань, але нею співали колискові 
пісні, розповідали казки, легенди, у ній карбувалася у формі приказок, 
прислів'їв народна мудрість, нуртувала думка. Веселий дотеп і ніжний сум, 
невичерпні відрухи людського настрою, почувань знаходили вираження в 
мові українського фольклору. І саме він простежується у мові визначної 
                                           
1 Мова державна – мова офіційна. Зб. матеріалів наук. конф. – К.: Всеукр.тов-во 
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка, 1995. – 176 с.; Проблеми утвердження і 
функціонування державної мови в Україні. Матеріали міжнар. наук. конф. 28-29 
листопада 1996 р. – К.: Вид. дім “КМ Асаdemiа”. – 1998. – 238 с.; Українська мова 
як державна в Україні. Зб. матеріалів. – К.: Довіра, 1999. – 99 с.; Українська мова. – 
Ороlе: Uniwersytet Opolsky; Instytut Filologii Polskiej, 1999. – 324 с.; Українська 
мова. Енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с. 
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писемної пам'ятки, з якою пов'язують словесно-художню творчість, 
літературу часів Київської Русі – у “Слові про похід Ігорів”. 

У писемній практиці Київської держави панувала старослов'янська (інші 
назви – староболгарська, церковнослов'янська) мова. Вона прийшла на Русь 
разом із християнством і виконувала роль “високої” мови, призначеної для 
перекладів Святого Письма, для ораторських творів. Але коли цією 
літературною мовою писали ділові документи, у ці тексти потрапляли 
слова, форми з живої мовної практики. 

Історики літературних слов'янських мов сперечаються про те, чи 
існувала спільна для всіх східних слов'ян давньоруська писемна мова. Сам 
термін – давньоруська мова – через наповнення його ідеологічним змістом і 
припасуванням до схеми “спільної колиски” походження трьох 
східнослов'янських народів та їх мов набув полемічного характеру. Замість 
нього дослідники (В. М. Русанівський, Г. П. Півторак) використовують 
термін давньокиївська писемна (літературна) мова. Він відбиває місце 
походження цієї літературної мови (Київ, Київська Русь, Київська 
держава), ознаки якої – саме київської редакції! – спостерігаються і в 
Новгородських літературних пам'ятках, створюваних далеко від центру – 
Києва. 

Чи важливий для українознавства цей найдавніший, у сучасному 
баченні цього поняття, період історії української літературної мови? Не 
тільки важливий, а й необхідний, бо, по-перше, висвітлення його має 
утвердити у масовій свідомості (не лише серед науковців, дослідників) 
чітке розрізнення писемно-літературної, книжної мови, яка обслуговувала 
культуру, освіту, діловодство Київської Русі, і мови народної, усно-
розмовної, яка мимоволі впливала на мову книжників, літописців; по-друге, 
глибоке вивчення і трактування мовно-літературних пам'яток згаданого 
періоду як давньокиївських залучає їх до неперервної історії української 
літературної мови. 

Академік В.М. Русанівський висловлює слушну думку про те, що 
структурно відмінна від української старослов'янська мова була 
функціонально українською1, тобто освічені люди користувалися нею як 
особливим функціональним стилем. 

Панування Золотої орди на землях Київської Русі спричинило 
переміщення культурного життя в Галицько-Волинське князівство. Там 
створено Галицько-Волинський літопис (XIII ст.), що відбивав особливості 
мови Київських літописів XII ст. і щодо графічного передавання окремих 
літер, і щодо словесної образності. 

Галицько-Волинський літопис є тією літературною пам'яткою, яка 
підтверджує неперервність писемної культури українського народу. 

                                           
1 Русанівський В. М. Історія української літературної мови. – Київ: “АртЕк”, 2001. – 
391 с. 
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Якого періоду української літературної мови ми б не торкнулися, на 
всіх писемних пам'ятках можна спостерігати, як ознаки української вимови, 
звучання українських слів перемагають церковнослов'янську книжну 
традицію. 

Новим для текстів XIV-XVI ст. (а це переважно ділові документи — 
грамоти, універсали) було активне вживання української побутової лексики 
і запозичення із західних мов. На мові пам'яток цього періоду позначився 
той факт, що українські землі входили до складу кількох держав: 
Київщина, Переяславщина, Чернігівщина, Волинь і північно-східне 
Поділля належали до Великого князівства Литовського, Галичина й 
південно-західне Поділля були захоплені Польщею, частина подільських 
земель і Буковина входили до Молдавського князівства, Закарпаття було 
під владою угорських королів. 

І хоча територіальні відміни помітні на мові писемних пам'яток, проте 
формувалася й загальновживана літературна мова. Саме у цей період для 
відтворення звучання слів іншомовного походження з'явився в українській 
мові звук ґ, входження якого в українську фонетику, як, до речі, свого часу 
і в фонетику російської мови (згадаймо Сумарокова), зустрічало активний 
опір носіїв мови. 

Цей звук мав таке графічне зображення – “кг”: буркгомістру, кгрунть, 
кгвалть та ін. 

Коли характеризують староукраїнську літературну мову XVII – першої 
чверті XVIII ст., передусім відзначають її стильове розмаїття: це і поезія, і 
драми, й інтермедії, і літописи. На мову XVII ст. вплинула релігійна 
ситуація в Україні, коли змагалися, за висловом Івана Франка, “латинники з 
православними”. Хоч і було між ними протистояння, в літературній мові 
вони шукали виразних засобів образності, то плекаючи старослов'янську 
(словенську) книжну основу, то вводячи усно-розмовні народні вислови. 
До народної найближча мова творів одного з релігійно-культурних діячів 
І. Галятовського, який відстоював зрозумілість проповідей (казань), 
написаних зрозумілою людям мовою. Збірка його проповідей так і зветься: 
“Ключ розуміння”. 

Проте у свідомості освічених людей існувало протиставлення 
словенської (як нібито спільної для східних слов'ян) і старої української 
мови (нею написані козацькі літописи – “Літопис С. Величка“, “Літопис 
Самовидця”, "Літопис Г. Граб'янки") не як окремих мов, а як 
функціональних стилів, призначених для висловлювання в різних життєвих 
ситуаціях і зумовлених темою комунікації. До цього періоду належить і 
творчість українського філософа Г. С. Сковороди. 

Очевидно, не варто підходити до оцінки мови Г. Сковороди з баченням 
сучасних дистанційованих східнослов'янських мов. 

З кінця XVII ст. (з приєднанням України до Московської держави) у 
писемно-літературній практиці українських авторів церковнослов'янська 
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мова  заступає староукраїнську. Витворилася специфічна мова, якій дано 
назву слов'яноруська. Нею писав філософські трактати Г. Сковорода. Але 
водночас у поезію він уводив вислови з української розмовної і 
фольклорної мови, а також передавав російську вимову слів. 

Мовна практика письменників кінця XVII – XVIII ст. переконливо 
свідчить, в якому тісному зв'язку перебувають питання мовного розвитку з 
процесами державотворення: вивищення Московської держави після 
приєднання України зумовило поширення російської мови, основу якої 
становила церковнослов'янська. Автори почали орієнтуватися на той 
писемний стандарт, що культивувався в Москві як центрі Великоросії. 
Однак чи можна твердити про перервану літературну традицію і про 
занепад староукраїнської літературної мови? Очевидно, це було б занадто 
спрощено. Адже з XVIII ст. відомі тексти створені не лише 
слов'яноруською мовою. Були рукописні збірники, порадники, в яких 
пробивала собі шлях у літературу народнорозмовна українська мова. 
Головне, що була пам'ять і усвідомлення того, що українці мають свою 
історію, свою культуру. І коли Котляревський писав свою “Енеїду” (з 
1798 р., він працював над нею 25 років), то думав не лише веселити читача, 
слухача. Він заклав у перелицьований текст “Енеїди”, в образи троянців-
козаків націєтворчу і державну ідею: вони мали зберегти серед народів 
Європи своє “імення, мову, віру, вид”. З творчості Івана Котляревського 
починається доба нової української літературної мови, опертої на 
народнорозмовні джерела. 

Якщо І. Котляревський услухався в народну мову, збирав її перлини, 
врешті, показав, що нею можна творити літературу, то Шевченко повернув 
цю мову народові як літературну, як найвище досягнення національного 
духу. Сила Шевченкової мови ще й у тому, що вона об'єднувала українців, 
які жили в різних державах. Вони відчували, що їхня рідна мова, якою 
забороняли говорити в школах, здатна, як і мови інших народів, висловити, 
передати найглибші думки і почуття. 

Національне відродження в Європі спричинилося до самоусвідомлення 
українців у Західній Україні, Прикарпатській Русі. Не випадково на першій 
сторінці збірки народних пісень “Русалка Дністровая”, що їх видали 1837 
року Я. Головацький, М. Шашкевич, І. Вагилевич, наведено прекрасні 
слова про мову й душу підкарпатських українців: “Язик і хороша душа 
руска була серед Славянщини як чиста слеза дъвоча в долони Серафима”1. 
До такого емоційного сприймання рідного слова спонукали роздуми 
письменників над його долею. 

Одна річ – знати дати, роки численних заборон української мови, що їх 
здійснював російський царизм, знати про важкий шлях утвердження 

                                           
1 Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі. – Ужгород, 
1996. – 227 с. 
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української мови в освіті, і зовсім інша – прочитати такий словесний 
образок у книжці Богдана Лепкого “Казка мойого життя”: “Рідною мовою у 
школі не вільно було говорити. Хто забувся і промовив слово, діставав на 
шию “signum” [латинське – знак] або Sprchаzeichen [німецьке – мовний 
знак, символ], себто книжечку, оправлену в дощечки, в яку вписувано ім'я, 
прізвище й характер винуватця. Мусів він ходити з тою відзнакою так 
довго, поки не приловив котрогось зі своїх товаришів на тому ж гріху. Тоді 
перекидав “signum” зі своєї шиї на його. В суботу господар кляси 
переглядав “сігнум” і карав усіх, що були там вписані, а останнього 
найбільше”. 

Б. Лепкий розповідає про те, як домагалися русини (українці) 
викладання українською мовою у вищих (середніх) школах, як 1848 року їм 
приходила відповідь, що українська мова “в своєму теперішньому розвою 
ще не годиться до викладів”. Посилали українці до цісаря делегації. 
Дозволено було вчити українською мовою лише релігії, а всі інші предмети 
– німецькою. Запроваджено було українську мову як обов'язковий предмет 
навчання для всіх учнів Східної Галичини. Тривало це до 1857 року, а 
потім українська мова стала “взглядною”, тобто “умовно обов'язковою”. Це 
означало, що кожен учень вибирав собі мову – українську чи польську. 
Через десять років (1868 р.) усі мусили вчитися польської мови, а 
української — лише той, хто хотів. Та й призначалася для цієї мови остання 
година занять, коли учні були перевтомлені. 

Чи не нагадують образки Б. Лепкого про вивчення обов'язкової й 
необов'язкової мов у школах України в 50-ті – 70-ті роки XX ст., коли 
батьки добровільно обирали, якою мовою має навчатися дитина, і писали 
заяви про звільнення від уроків української мови? 

Відповідний соціальний статус мови спричинив постійне звертання до 
теми рідної мови: саме тому в українській художній, публіцистичній 
літературі чи не найбільше творів про рідну мову. Показово, що і в 
енциклопедії “Українська мова” вміщено статтю “рідна мова”, хоча такої 
статті немає ні в російському, ні в польському словниках. Рідна мова 
тлумачиться через поняття материнської мови, пов'язується з поняттям 
любові до батьків, рідного краю, з патріотичними почуттями до землі, на 
якій народилася і живе людина. 

У системі українознавчих понять маємо таке визначення рідної мови: 
“Рідна мова з'єднувала людину з родом, природою, історією, вірою, 
філософією, мистецтвом (передусім, словесним), з його родинними, 
обрядовими, календарними, дружинними (військовими) піснями й 
дійствами1. 

                                           
1 Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Генеза, проблеми, 
перспективи. Історична місія. – К.: Наук.-вид. центр “Наша культура і наука”, 1999. 
– С. 12. 
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У тоталітарному суспільстві офіційна наука досить стримано 
послуговувалася поняттям “рідна мова”, оскільки стрижневим було 
поняття двомовності як характерної ознаки громадян союзних республік. 
Зміну в суспільній оцінці української мови і шляхи піднесення її 
соціального престижу в часи утвердження незалежної держави має 
розкривати українознавство. 

Отже, концентр “українська мова” в системі українознавства 
передбачає висвітлення всіх питань, що стосуються універсального 
характеру мови: як державно-політичної проблеми, як феномена 
етнокультурного, суспільно-історичного, психологічного, комунікативно-
прагматичного і под. Синтез цих складників забезпечує зв'язок феномена 
мови з іншими концентрами українознавства. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
У статті розкриваються теоретико-методологічні проблеми осмислення 

української літератури в системі українознавства. Автор переконаний, що на 
сьогоднішній день серед літературознавчих праць чітко окреслився напрям, який 
можна визначити як українознавче осмислення літератури. 

 
Як відомо, рівень розвитку будь-якої науки значною мірою залежить від того, 

наскільки розвинені її теоретичні засади, від їх адекватності сучасним науковим 
пошукам і здобуткам. Ті полемічні збурення, які упродовж останніх років вирували 
навколо українознавства, спонукають до більш прискіпливого і критичного 
розгляду теоретико-методологічних принципів, на яких базується українознавство 
як окрема дисципліна. Варто зауважити, що подібні процеси характерні не лише для 
українознавства, а стосується усіх без винятку гуманітарних наук, представники 
яких тривалий час констатують кризовість методологічній ситуації. Наприклад, не 
так давно академік І.Дзюба у своєму виступі на Загальних зборах Секції суспільних 
наук НАН України заявив:  “Докорінні суспільні зміни останніх десятиріч 
позначилися на змісті, характері й методології всіх гуманітарних наук. Відчувається 
гостра потреба об’єктивного наукового аналізу людських взаємин у економічній, 
соціальній, культурній сферах... При цьому наші гуманітарні науки опиняються 
перед труднощами із застарілістю їхньої інституційної, інструментальної, 
методологічної бази”1. 

Звичайно, не можна проігнорувати ту обставину, що в українському 
літературознавстві і, насамперед, його академічній галузі з’явились помітні і 
переконливі спроби застосувати сучасні наукові методології до українського 
письменства, хоча їх рівень і результативність далеко не однорідні. Насамперед, 
впадає у вічі те, що коло авторів, чиї праці мають новаторський, пошуковий 
характер і справді стали вагомим здобутком науки, не таке вже й широке. 
Абсолютно не претендуючи на вичерпність свого переліку, хочемо згадати у цьому 
відношенні С.Павличко, Т.Гундорову, Г.Грабовича, О.Забужко та інших 
дослідників, які, попри всі полемічні аспекти своїх праць, довели плідність 

                                           
1 Дзюба І. Метод – це насмперед розуміння // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 4. 
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використання вітчизняним літературознавством зарубіжних методологій. Однак, 
вести мову про кардинальні зрушення, радикальну переорієнтацію на нові 
теоретико-методологічні засади у літературознавчій науці сьогодні не доводиться. 

Вищезгадані нами дослідження не спричинили перевороту в науці. Можуть 
бути різні пояснення цього факту. Зіграла свою роль і традиційна відчуженість 
академізму як форми наукового знання від інших сегментів літературознавства, і 
вкрай незадовільний рівень підготовки філологів у вищій школі, базований на 
застарілих методиках, і суб’єктивне несприйняття значною частиною дослідників, 
переважну більшість яких складають люди похилого віку, нових ідей і теорій, що 
трактується ними у кращому випадку як новомодні забаганки. Незаперечним 
лишається те, що кількісно і досьогодні у літературознавстві домінують праці, котрі 
в основному перебувають у силовому полі традиційної радянської науки, зрозуміло, 
з певними з кон’юнктурними корективами. 

Разом з тим у останнє десятиліття спостерігається значне посилення інтересу 
науковців до найрізноманітніших аспектів проблеми національного відродження в 
літературі. Дослідження національної ідентичності письменства, національних 
характерів у художніх творах, національно-державницьких ідей у літературі, 
з’ясування специфіки української словесності у порівнянні з літературами інших 
народів набуває сьогодні особливої актуальності. Адже внаслідок відомих усім 
об’єктивних причин ці проблеми у материковому літературознавстві тривалий час 
залишались табуйованими. Водночас не останню роль у пожвавленні зазначеного 
спектру дослідницьких інтересів відіграли деякі негативні наслідки згадуваних 
нами спроб прищепити на український грунт новітні теорії. Так, наприклад, 
дослідниця Н.Зборовська вважає, що найбільшим недоліком праці В.Агеєвої 
“Поетеса зламу століть”, позначеної впливами феміністичної критики, “є 
тенденційне ігнорування національного в Лесиній творчості”. Тенденція 
космополітизувати творчість Лесі відчутна також в ігноруванні В.Агеєвою драми 
“Бояриня”1. Натомість на закономірність звернення до національних проблем у 
сучасному літературознавстві, на актуальність для теорії літератури багатьох 
пов’язаних з цим питань вказує М.Бондар: “І в другій половині ХХ ст. дослідники 
змушені констатувати, що постановка питання історії літератури як літератури 
національної неодмінно штовхає до поняття, як видається, чималої давності – 
поняття “національного духу” (та суміжних із ним), обґрунтованого ще І.Гердером 
та романтиками. Постпозитивістській, постструктуралістькій літературознавчій 
науці можна було б відмовитись від нього – але це привело б до втрати бази 
конституювання національних літератур, до в чомусь збідненого витрактування... 
літературного розвитку як “єдиного”, загальносвітового (завважмо, що навіть у 
філософії, вищою мірою “загальній” дисципліні, виявляється сьогодні інтерес до 
національних форм філософствування). Тим часом про “національний дух”, про 
національний світогляд тощо, характеристики яких так важко піддаються науковим 
формулюванням, найдокладніше й найвиразніше може мовити література, художня 
своєрідність якої виступає їхнім мистецьким маніфестуванням, найвищим рівнем 
вияву і – на цьому рівні – їхнім же активним визначальником, формувачем їхнього 
профілю”2. Наводимо таку досить розлогу цитату зі статті одного з провідних 
науковців академічного Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка для того, щоб 
наголосити, на превеликий жаль, не для всіх очевидну істину, що зацікавлення 
національним виміром літератури продиктовано не кон’юнктурними чи 
приватними інтересами певних осіб, а логічно випливає з іманентних властивостей 

                                           
1 Зборовська Н. Пришестя вічності. – К., 2000. – С. 14. 
2 Бондар М. Українська література класичного періоду: крізь категорію художності 
// Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 38-39. 
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самої науки, метою якої є досягнення якомога повніших знань про свій об’єкт 
дослідження (у нашому випадку – про українську літературу). 

Є ще одна важлива обставина, котра актуалізує нині національну проблематику. 
Вона пов’язана з процесом глобалізації світового життя на рубежі ХХ-ХХІ ст., що 
стала, поза всяким сумнівом, визначальним фактором розвитку людства. Як 
противага негативним наслідкам глобалізації (руйнування національних 
відмінностей, виразна тенденція космополізації духовного життя) у сучасній науці 
зростає інтерес до так званих маргінальних проблем і альтернативних структур 
мислення, типів свідомості та ідеологій, що перевертають існуючу ієрархію 
суспільного, художнього і національного мислення. Прикладом можуть слугувати 
переоцінка таких явищ культури й ідеологій, як андеграунд, ідеологія і субкультура 
надпригнічених спільнот (жінок, расових і етнічних груп, людей нестандартної 
статевої орієнтації тощо) і, що особливо важливо для нас – культури малих і 
постколоніальних народів. 

Детальний розгляд праць з проблематики національного в літературі засвідчує 
їх відмінність у методологічних принципах, глибині аналізу досліджуваного 
матеріалу, вагомості основних положень і висновків. І все ж у них простежується і 
спільні риси, на яких варто зупинитись докладніше. 

Звернемося до порівняльного аналізу двох відносно найновіших монографій 
українських літературознавців – “Національний характер в українській драматургії 
20-30 років ХХ ст.” В.Працьовитого (Львів, 1999) і “Модус національної 
ідентичності: Львівський текст 30-х рр. ХХ ст.” С.Андрусів (Тернопіль - Львів, 
2000). За всієї відмінності об’єкту дослідження і, головне, підходів до його 
осмислення, спільним знаменником цих праць є їхній інтердисциплінарний 
характер. С.Андрусів уміло поєднує філософські, історичні, психологічні, 
психоаналітичні, етнопсихологічні, соціологічні аспекти, творячи цілісний 
науковий текст. В.Працьовитий задля висвітлення українського національного 
характеру у письменстві послуговувався не лише літературознавчими, а й 
історичними, філософськими, етнопсихологічними, культурологічними 
дослідженнями. Очевидно, що в обох випадках залучення допоміжного матеріалу 
суміжних наук обумовлювалось специфікою предмету осмислення, що диктує 
методику аналізу. Відтак простежується закономірність – чим більш 
багатоплановою є проблема, котра постає перед дослідником, – тим невідворотніше 
постає необхідність виходу на поле інших наук, використовуючи їхні наробки задля 
розв’язання порушуваних питань. Власне у цьому яскраво проявляється 
магістральна тенденція сучасної науки – тяжіння до інтеграції знань, пошук 
універсалізму та синкретизму. Усі ці процеси вимагають пошуку методології 
аналізу явищ українського письменства, чия специфіка полягає у яскраво вираженій 
і давно поміченій дослідниками поліфункціональності, а тому – незведеності 
виключно до мистецтва слова. І до сьогодні зберігається тенденція вбачати у цій 
історично зумовленій універсалістській місії української словесності виключно 
негатив, свідчення слабкості, недорозвиненості, вторинності нашої літератури у 
порівнянні з іншими, у першу чергу – західноєвропейськими. Саме у цій проблемі 
ми бачимо відправну точку у перспективному осмисленні реальності національної 
духовної культури. З цього приводу А.Погрібний стверджує: “Мало хто, на жаль, 
ставить питання оберненим чином: не з точки зору недотягування нашої літератури 
до інших (гляньте, мовляв, яка то була тоді польська література! а французька! а 
німецька!) та нарікань і журінь, що того й того в ній бракує, а з точки зору саме 
своєрідності її характеристик, окремі з них, як-от глибини художнього освоєння 
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народного життя, дозволяють вести мову вже про цілковито протилежне – про 
внесок цієї літератури у світове письменство”1. 

Національну специфіку літератури загалом і конкретного твору зокрема 
визначає насамперед національний тип художнього мислення, тип світовідчуття 
автора і героїв твору, усе те, що відносять до поняття ментальності. На жаль, 
сьогодні маємо обмежено кількість праць, у яких би робились спроби розглянути 
феномен української літератури з точки зору взаємозв’язку з нею зазначених 
чинників. Застосування ж такого підходу дасть змогу по-новому інтерпретувати, 
наприклад, доробок багатьох російських письменників - українців за походженням, 
або тих, хто народились чи тривалий час проживали в Україні, вбираючи (часом 
несвідомо) її мову, культуру, традиції світовідчуття тощо. Це лише один із напрямів 
дослідження в руслі окресленої проблематики. що досі практично не розроблявся 
науковцями. 

Національна своєрідність письменства простежується як на матеріалі 
конкретного художнього твору, так і рівні більш складних утворень – напрямку, 
течії, стилю тощо. І тут також відкриваються безмежні можливості для наукових 
пошуків. На сьогодні вже існують певні ідеї, які мають слугувати орієнтиром для 
дослідників. Так, науковці вважають, що тривале побутування на українських 
теренах бароко пояснюється його відповідністю рисам української ментальності. З 
цих же причин найбільш представницькими напрямами в українському письменстві 
модерністської доби були неоромантизм та імпресіонізм. 

Варто застерегти від надмірного захоплення зовнішніми, предметними 
проявами національного буття у мистецькому творі, і водночас скерувати до 
занурення у глибини енергії творчого духу та відтворення художнього виражених 
архетипів (етнічного та загальнолюдського) підсвідомого. 

Малодослідженою залишається також проблема зв’язку національного 
письменства як представника певної етнічної спільноти з поетикою його творів. 

Отже, можемо констатувати, що на сьогоднішній день серед літературознавчих 
робіт чітко окреслився напрям, який можемо дефінювати як українознавче 
осмислення літератури. Він склався стихійно, був покликаний до життя низкою 
важливих причин наукового та суспільного характеру. Цей комплекс дослідницьких 
інтересів співвідноситься, на наш погляд, з таким напрямом постструктуралістської 
думки як постколоніальна критика, що порушує проблеми етнічності, національної 
ідентичності, культурної універсальності, культурної гібридності та культурної 
відмінності, проблеми мови, історії2. Ця критика адаптувала ідеї багатьох 
методологічних концепцій, і використовує найрізноманітніші теоретичні моделі для 
аналізу культури тих народів, які звільнились з-під колоніального гніту. 

 
 
 

                                           
1 Погрібний А. Класики не зовсім за підручником. – К., 2000. – С. 68. 
2 Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л., 1996. – С. 19. 
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,  

МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Горенко-Баранівська Л. І. (Київ) 

 
КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті досліджується культура в системі українознавства. Автор 

вважає, що в системі українознавства культура українського народу 
органічно поєднується з його іншими складовими і набуває повноцінного 
звучання, подальшого розвитку та прогресу. 

 
Одне з завдань системи українознавства – виявлення та висвітлення 

місця і ролі культури в розвитку української нації, держави та суспільства. 
Зміст українознавства як науки та навчальної дисципліни грунтується на 
засадах  української культури, всотуючи в себе найбільш актуальні традиції 
українського народу.   

Культура як об’єкт дослідження має свою структуру (від лат. struktura – 
розміщення, порядок, побудова) – мережу усталених і впорядкованих 
зв’язків між її складовими, елементами, які забезпечують її цілісність і 
тотожність самій собі, тобто зберігають основні якості при різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх змінах.  

У широкому розумінні культура (лат. cultura – виховання, освіта, 
розвиток) – сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань 
суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку 
суспільства й людини, а також втілюються в результатах продуктивної 
діяльності. У вузькому розумінні культура – це сфера духовного життя 
суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовно-
мистецької творчості, а також установи й організації, що забезпечують їх 
функціонування (школи, вузи, музеї, театри, творчі спілки, товариства, 
міністерства тощо)1. Водночас під культурою розуміють культуру 
особистості, культуру професійної діяльності (культура виробництва, 
культура праці), культуру мови, культуру побуту, правову, моральну, 

                                           
1 Культура // Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – 2-ге вид. перероб. і 
доповнене. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1986. – С. 320–321. 
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естетичну, політичну культури тощо. Джерелом культури є суспільна 
праця, здатна практично й духовно перетворювати дійсність і саму людину. 

Культура має власні закони розвитку і функціонування. Культура як 
продукт суспільної практики здійснює активний вплив на людей, на процес 
націотворення та державотворення. Культура займає чільне місце в системі 
українознавства. Місце культури в системі українознавства визначив 
директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства 
освіти і науки України, професор П.П.Кононенко: «Українознавство – це не 
просто система знань; це – уроки (історичні, державно-політичні, 
соціально-економічні, етнонаціональні, міждержавні, культурно-
мистецькі (виділено нами), релігійно-філософські, морально-етичні) 
досвіду віків; аналіз причин і характеру проблем сучасності; прогноз 
тенденцій і проектування шляхів майбутнього»1.  

Якщо аналізувати культурно-мистецький аспект українознавства не за 
«компонентним» (матеріальним чи духовним) принципом, а за його 
належністю до тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини і суспільства, 
то приймаючи за основу усталений поділ суспільства на чотири основні 
сфери – матеріальне виробництво, суспільно-політичні відносини, духовне 
життя і побут, можливо умовно виділити такі основні види культури: 

– виробнича (економічна) культура суспільства (культура праці, 
матеріального виробництва); 

– політична культура; 
– духовна культура (художньо-естетична культура і мистецтво, 

моральна і релігійна культура, інтелектуальна та інформаційна культура 
тощо); 

– культура спілкування та побуту (культура споживання, 
життєоблаштування, відпочинку, дозвілля тощо)2. 

Поширеним є також підхід до структурування культури за її суб’єктом, 
у якості якого постають такі спільності, як народ, нація, інтелігенція, 
робітники та селяни, молодь, діти та ін. Відповідно розглядаються 
«національна культура», «народна культура», «молодіжна культура», 
«дитяча культура» та ін. Матеріальне й духовне, моральне й естетичне, 
виробниче й інформаційне в ній постають як своєрідні аспекти, взаємодія 
між якими створює синтез якісної визначеності і спрямованості. 

Культура як суспільно-історичне явище виконує низку функцій. Серед 
них виділяються пізнавальна, інформативна (інформаційна), світоглядна, 
комунікативна, регулятивна, нормативна, аксіологічна (оціночна), а також 
виховна. У системі українознавства кожна з цих функцій повинна мати й 
українознавчий аспект.  

Важливе місце серед них належить пізнавальній. Вона проявляється у 
фіксації в кожну конкретну епоху результатів пізнання навколишнього 
світу. Культура формує самосвідомість різних соціальних груп населення, 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство. – 2001. 
– Число 1. – С. 4, 7. 
2 Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / 
В.Андрущенко, Л.Губерський, М.Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – С. 21. 
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націй, класів, суспільства в цілому. Завдяки культурі соціальні спільноти 
пізнають самі себе, свої суспільні потреби та інтереси, свої особливості й 
місце у світовій та власній історії, формують своє ставлення до інших 
суспільних систем. Вивчення української культури в системі 
українознавства забезпечить виконання його основного призначення як 
науки пізнання та самопізнання українського народу.  

З пізнавальною функцією культури тісно пов’язана її інформативна  
функція. Вона здійснює передачу, трансляцію нагромадженого соціального 
досвіду від попередніх поколінь до сучасних. Інформативна функція 
культури дає змогу людям здійснювати обмін знаннями, навичками, 
вмінням, здібностями, тобто своїми сутнісними силами. Ця функція може 
виявлятися через спілкування людей, у їх практичній взаємодії, перш за все 
– у спільній трудовій діяльності. Українознавство має спиратися на багатий 
інформаційний матеріал з історії культури українського народу з метою 
передачі його кращих культурних традицій сучасникам та наступним 
поколінням. 

Інформативна функція нерозривно пов’язана з комунікативною. 
Культура регулює спілкування людей, активно сприяє розвиткові 
особистості, примноженню її духовного багатства. Національна культура 
надає поведінці та спілкуванню людей національного змісту та характеру. 
Зокрема, національна українська культура вносить елементи національних 
ознак (традиції, рідну мову, фольклор, народну музику, епос, ритуали, 
танці та ін.) у наше суспільство. 

Культура не тільки уможливлює спілкування людей, але й регулює їх 
взаємовідносини і діяльність. Регулятивна функція культури реалізується 
за допомогою певних норм, засвоєння яких необхідне кожному для 
успішної адаптації в суспільстві. Нормативна функція культури включає 
надзвичайно широке коло вимог, які стосуються духовного світу людини, її 
знань, світогляду, моральних якостей, поведінки. Норми культури в їх 
зовнішній формі проявляються через символіку та певну знакову систему 
(як наприклад, правила етикету). Але між подібними правилами й 
регулятивною функцією культури існують певні відмінності. Так, до сфери 
культури належить лише те, що увійшло в побут та звички. Про ступінь 
засвоєння норм культури свідчить реальна поведінка людини в різних 
життєвих ситуаціях. У такому розумінні культура виробництва, побуту, 
обслуговування, торгівлі, тобто будь-яка культура діяльності людини є 
культурою її поведінки. У більш вузькому розумінні культура поведінки – 
це нормативні вимоги побутового спілкування людей. У ролі регуляторів 
культури поведінки людини виступають не тільки норми, а й зразки 
поведінки. Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, але й 
те, що має статус загальної вимоги. Взірець – це вище, найкраще, досягнуте 
передовими людьми суспільства, найбільш наближене до ідеалу. У процесі 
історичного розвитку людства певні зразки поступово перетворюються у 
загальну норму поведінки, згодом їм на зміну приходять нові, більш 
досконалі. Саме в цьому і проявляється регулятивна роль зразка.  

Український народ у процесі історичного розвитку створив національну 
– притаманну його сутності систему норм, правил та зразків поведінки 
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людини. Ці норми, правила та зразки знайшли яскраве відображення у 
звичаях та обрядах українців.  

Культурі притаманна аксіологічна функція, яка відображає якісний стан 
культури. Культура як система цінностей формує в людині певні ціннісні 
орієнтири й потреби. Водночас людина, сприймаючи будь-які явища, надає 
їм позитивну чи негативну оцінку. У динамічному процесі функціонування 
культури відбувається формування духовності людини, її світогляду, 
політичних, правових, моральних, художніх, релігійних поглядів, 
виробляються певні ціннісні орієнтації, моральні установки, культурно-
мистецькі смаки, формується багатогранний духовний світ людини. 
Українська культура має певні національно специфічні ціннісні орієнтації, 
які визначаються особливостями характеру, менталітету та 
смисложиттєвих орієнтирів українського народу.  

Особливе місце належить виховній функції культури. Культура не лише 
пристосовує людину до певного природного та соціального середовища, а й 
сприяє її соціалізації та вихованню. Вона виступає ще й універсальним 
фактором саморозвитку людини та людства. Українознавство, грунтуючись 
на глибоких культурних традиціях українського народу, є вагомим засобом 
їх поширення в українському суспільстві. Зокрема, українознавство 
включає в себе такі пласти української культури, як і розробляє та пропагує 
такі концепції, в основі яких лежать традиції українського народу: як 
школа-родина, школа козацького виховання. Завдяки цьому відбувається 
процес навчання та виховання української молоді. Українознавство 
пропагує такі принципи національного виховання, як патріотизм, повага до 
рідної землі, вшанування старших та батьків, толерантне відношення до 
людей інших національностей. У системі українознавства виховання має 
виходити з того, що національні інтереси є первинними, а синтез особових 
і загальнонаціональних інтересів, гармонія їх є головними в державній та 
культурній політиці. Саме такий підхід забезпечить національне 
відродження, єдність та розвиток українського суспільства. 

Світоглядна функція культури виявляється в тому, що вона синтезує в 
цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особистості – 
пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оцінних, вольових. Світогляд забезпечує 
органічну єдність елементів свідомості через сприйняття й розуміння світу 
не в координатах фізичного простору і часу, а в соціокультурному вимірі. 
Необхідно підкреслити, що світоглядне мислення та світоглядне уявлення в 
історичному аспекті черпають свій зміст у міфології, релігії та науковому 
пізнанні, тобто у формах суспільної свідомості, що складають зміст 
культури. Основним напрямком культурного впливу на людину є 
формування світогляду, через який  вона включається в різні сфери 
соціокультурної регуляції1. Українська культура в системі українознавства 
висвітлює також світоглядні особливості української нації. Особливості 

                                           
1 Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, 
О.М.Семашко та ін.; За ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – С. 41-
45. 
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світогляду українців знайшли свої відображення в народному епосі, 
фольклорі, народних традиціях, міфах, а також в історико-документальних 
і художніх творах українських та зарубіжних авторів.   

Культура реалізує свої функції, спираючись на досягнення людства, 
народу, нації, іншої спільноти, особистості в усіх сферах суспільного життя 
(економічного, соціально-політичного, духовного, національного). У 
системі українознавства культура українського народу органічно 
поєднується з його іншими складовими і набуває повноцінного звучання, 
подальшого розвитку та прогресу.  

Українознавство в єдності з іншими науками має аналізувати стан справ 
у суспільстві та своєчасно надавати пропозиції вищим державним органам, 
політичним та громадським структурам на місцях щодо прийняття певних 
рішень, заходів для оптимізації процесу розвитку та зміцнення української 
нації, українського народу та його державності1. 

 
 
 

Дяків Р. С. (Київ) 
 

ПРО ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ,  
МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 

 
У статті розглядається єдність економіки і культури, матеріального і 

духовного в українознавстві. Автор переконаний, що від рівня освіченості, 
національної свідомості, почуття обов’язку, патріотизму, безпосередньо 
залежить соціально-економічний розвиток держави, рівень національної 
безпеки та її місце серед провідних країн світу. 
 

Проблеми єдності національної культури й економіки у сфері 
українознавства як важливого чинника творення української нації, як 
філософії і політики реалізації національної ідеї у сучасному 
державотворенні є чи не найменш дослідженими і висвітленими в 
літературних джерелах. Саме тому ці питання українознавства як науки, 
навчальної дисципліни й важливого ефективного засобу просвітництва та 
державотворення нині набувають особливого значення для здійснення 
намірів і прагень людей колишніх поколінь – борців за волю України – 
щодо відновлення, становлення і розвитку нашої держави. Адже від рівня 
освіченості, національної свідомості, почуття обов’язку, патріотизму та 
дієвості, що є складовими результативного професіоналізму, безпосередньо 

                                           
1 Баранівський В.Ф. Розвиток духовності українського суспільства як завдання 
українознавчої науки // Матеріали X щорічної Міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 18-20 жовтня 
2001 р. / Загальна ред. Кононенко П.П., ред.-упоряд. Ярошинський О.Б. – К.: НДІУ, 
2001. – С. 44. 
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залежить соціально-економічний розвиток держави, рівень національної 
безпеки і терміни забезпечення їй достойного місця серед провідних країн 
світу. З цього погляду важливим є визначення основних понять і цілей, 
науково-методичних, концептуальних засад та основних джерел науково-
методичного і матеріально-технічного розвитку українознавства як 
патріотичного фундаменту життєзабезпечення, як основи розробки 
ідеології стратегії розвитку Української національної держави. 

Ці складні й масштабні питання важко висвітлити у короткому виступі 
чи публікації, вони мають постати темою масштабного фундаментального 
дослідження. Тому зупинимось на розгляді найважливіших з-поміж них, 
як-от: питань єдності економіки, культури, духовності, питань патріотизму 
як важливих складових українознавства. 

Поза сумнівом є те, що за десятиріччя існування інституту 
українознавства його провідними вченими, за участі науковців та освітян-
українознавців з України і діаспори, українознавство в незалежній Україні 
відродилось і сформувалось як інтегруюча, комплексна наука з серйозним 
капіталом прикладних та фундаментальних наукових досліджень, 
методичних розробок, підручників і посібників для навчальних закладів 
усіх рівнів – від дитячого садочка до вищого навчального закладу. 
Фактично створена науково-методична та навчально-просвітницька база. 
Проте, як і загалом наука, українознавство потребує подальших 
досліджень, поглиблення й розширення масштабів і сфер розвитку. 

Хотілось би уважніше осмислити саме визначення “українознавства” як 
науки. Науковці нерідко по-різному тлумачать це поняття. Очевидно, тут 
виявляється відома істина, що кожен пізнає світ через себе, а бачить не 
стільки світ в собі, скільки себе у світі. 

Беззаперечним є те, що Інституту українознавства, на відміну від так 
званих “народознавців”, чітко визначає українознавство як науку, предмет, 
методологію, напрямки, масштаби і сфери його досліджень, а також 
напрями практичної реалізації інститутських результатів досліджень, і 
включно до означення певних дефініцій, понять і їх тлумачень. Це, 
передовсім, сформульовано у працях П.П. Кононенка, В.В. Барана, В.В. 
Сніжка, Л.К. Токаря та інших. Проте питання економіки, народного 
господарювання, соціології, правових відносин ще не знайшли чіткого 
окреслення в дослідженнях, що, зрозуміло, дещо звужує масштабність 
українознавства як науки та навчальної дисципліни. Адже економічна 
діяльність людини є чи не першоосновою життєзабезпечення як окремого 
індивіда, так і народу, нації, держави, необхідною передумовою вирішення 
соціальних проблем науки, культури, освіти, духовності. Ці чинники у 
сукупності є збудниками і стимуляторами практичної діяльності людей. Річ 
зрозуміла, від названих чинників – культури, науки, рівня освіченості і 
професіоналізму, духовності і патріотизму та ін. – залежать результати 
виробничо-господарської, бізнесово-підприємницької діяльності людини та 
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рівень економічного і соціального розвитку держави. В цьому 
простежується філософія єдності, взаємовпливу і взаємозалежності 
матеріального і духовного, економіки і культури. Тож, визначаючи мету, 
завдання і цілі українознавства, як комплексної інтегрованої науки, 
навчальної дисципліни, засобу просвітництва та формування громадського 
світогляду, ми повинні визначити співвідносні завдання, визначаючи 
тематику та масштаби наукових досліджень, навчально-методичних планів 
і завдань. 

Людина з дитячих літ має знати Україну, українство, свою українську 
землю з її рослинним і тваринним світом. З-поміж інших складових 
українознавства слід навчитись раціональному господарюванню й 
ефективній економіці, бережному ставленню до матеріальних і культурних 
надбань, до природи та ін. І все це не повинно бути ізольоване від життєвої 
практики, а навпаки – має супроводжуватись реальними життєвими 
справами та історичними прикладами, демонструватись за допомогою 
сучасних електронних засобів. Процеси навчання і пізнавання життя 
можуть відбуватись теж на живій природі, на підприємствах і в 
лабораторіях, у музеях і місцях історичних подій. Слід використовувати 
комплекс наукових та інформаційних, технологічних та інших чинників 
для переконливого висвітлення складних, і ще мало досліджених питань 
українознавства. Лише за таких умов зможемо переконати наших дітей у 
величі, красі й неповторності нашої природи, багатстві українських земель, 
річок і морів, земних надр, допомогти дітям і молоді усвідомити, що бути 
Українцем – означає бути гідним свого походження, своїх дідів і прадідів, і 
загалом всього українства. Це почесно й гордо, що ми належимо до одного 
з найдавніших і найцивілізованіших народів і що українці, як найдавніші 
хлібороби, поширили у світах збіжжя, ремесла, велику землеробську та 
побутову культуру, а також обробіток дерева, металу тощо. Справді ж 
важко знайти сферу життєдіяльності, де б українці не посідали якщо не 
перше, то бодай одне з провідних місць у світовій цивілізації. 

Так, для визначення засад і реалій нашої національної самодостатності, 
самозабезпеченості та елітності є достатньо матеріалів і фактів нашої 
прадавньої та новітньої історії. Проте вони потребують вагомих 
українознавчих досліджень і належного представлення у навчальних 
посібниках, підручниках та допоміжних до них публікаціях, які мають 
суттєво доповнити наші знання про українську культуру і, зокрема, про 
видатних її діячів – Нестора Літописця, Самійла Величка, Григорія 
Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Михайла 
Максимовича, Юрія Федьковича, Василя Стефаника, Григорія Ващенка, 
Василя Сухомлинського, Тадея та Максима Рильських, Михайла 
Грушевського, Григорія Верьовки, Івана Огієнка, Володимира Кубійовича, 
Петра Кононенка, Євгена Федоренка, Володимира Барана та інших. 
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Мова йде про залучення цього потужного науково-освітнього й 
інтелектуального потенціалу до освіти і духовно-культурного збагачення 
людини. При цьому думаємо і про реалізацію програм, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року, згідно з 
якою українознавство, відповідно до Державного стандарту освіти України, 
є і методологією, і обов’язковим навчальним предметом усіх типів 
навчальних закладів (з 1 вересня 2001 року). 

Інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України, не 
обмежуючись дослідженнями і видрукуванням наукових і навчальних 
видань бере на себе завдання, разом з українознавчими структурами і 
підрозділами України і зарубіжжя практично впроваджувати у навчальні 
процеси існуючі набутки українознавства, з тим, щоб здійснювати 
підготовку фахівців з різних виробничих і невиробничих сфер, і 
державотворчого і спрямування наших громадян – патріотів України. 
Постає нагальна потреба не лише у розробці відповідних посібників і 
підручників тощо, але й у координації наукового, професійного та ідейно-
патріотичного державницького напрямів українознавців як за формою, так і 
за змістом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 
червня 2000 року. Відповідальність і практичне здійснення всього цього 
має “лягти на плечі” Інституту українознавства Міністерства освіти і науки 
України. Нам належить подбати про те, щоб українські діти, школярі та 
студенти навчались на наших підручниках і наших всесвітньовідомих 
традиціях української школи, української педагогіки, української науки й 
освіти, а не на перекладних чужоземних посібниках і підручниках, виданих 
коштом нашої держави з відома високих посадових осіб (з далеко не 
патріотичних, а може, й антидержавних міркувань). 

Україна, одна з небагатьох з-поміж країн світу, володіє багатовіковим 
культурним, інтелектуальним надбанням, як-от: наука, література, 
культура, мистецтво. Втім цей могутній потенціал, нажаль, сповна не 
використовується; бо не рідко й не має попиту … не в народу, в певних 
сил, байдужих до цієї вседержавної справи. 

Подальший розвиток українознавства потребує відповідної фінансової 
підтримки та матеріально-технічного забезпечення, – це стосується не 
лише фінансування прикладних і фундаментальних досліджень і видання 
педагогічно-виховної літератури, але й забезпечення матеріально-
технічною базою й електронними засобами обробки інформації та зв’язку. 
На часі створення вищого навчального закладу віртуальної освіти, який із 
застосуванням найсучасніших електронних технічних засобів передачі 
інформації, новітніх методично-навчальних технологій забезпечив би 
освітні потреби багаточисленних українознавців – викладачів і студентів як 
в Україні, так і у світовому просторі, до того ж невеликим коштом, що є 
особливо важливим і привабливим за нинішніх умовах вкрай мізерного 
фінансування українознавчої освіти. Тим паче, що проблеми 
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українознавства, нагадуємо у цьому зв’язку, розглядались як особливо 
болючі на III Всесвітньому форумі українців “У майбутнє – в ім’я 
України”, а в резолюції Форуму, яка вищими державними посадовими 
особами визначалась, як така, що підлягає державному беззаперечному 
виконанню, зазначена необхідність матеріального забезпечення та 
всесторонньої підтримки програми розвитку українознавства. 

Серйозної уваги потребує вивчення та розробка економічних питань 
українознавства. Вони найменш вивчені, їм мало відводиться уваги в 
програмах, особливо середніх загальноосвітніх закладів, що не лише 
помітно збіднює широту знань із самого предмета українознавства, і не 
допомагає реальному сприйняттю життєвих труднощів, пов’язаних з 
особливостями становлення та розвитку нашої держави, не формує 
світогляд молодої людини, як господаря своєї землі, своєї держави. Ми 
повинні готувати учнів і студентів до життя та діяльності саме у нашій 
державі, яка робить лише перші кроки на шляху входження в систему 
внутрішніх і міжнародних економічних відносин, у сферу надто 
прагматичного безжалісного ринку. Аби бути готовими до самостійного 
життя і праці, вони мусять усвідомити прагматизм ринкових відносин, 
оволодіти основними елементами теорії і практики цих відносин, окремими 
елементами, методами, технологіями та поняттями ринку. Майбутні 
фахівці різних галузей діяльності і знань мають бути готовими до різних, 
навіть нестандартних ситуацій, уміти раціонально використовувати майно і 
кошти, знати ціну часу, шанобливо ставитись до природних ресурсів, 
екології тощо. А це означає бути високоосвіченими, висококультурними, 
патріотичними та, загалом, володіти тими чинниками, які сукупно 
визначають рівень професіоналізму.  

Навчально-освітній і виховний процеси мають здійснюватись таким 
чином, щоб надавати максимальну можливість розвинути й належно 
реалізувати сукупність фізичних, природно-генетичних і набутих учнем у 
навчанні здібностей, знань, зацікавленостей. Його слід налаштовувати на 
результативну працю, на прагнення максимально обраної мети. Все це, 
певна річ, сприятиме досягненню комфорту й задоволення (матеріального, 
естетичного, духовного) від результатів своєї продуктивної діяльності 
(праці, навчання). Тут безпосередньо має відбуватися реальний 
взаємозв’язок виробничо-матеріальних і культурно-духовних чинників. 
Вони, відповідно, є проявом сукупної зацікавленості учнів процесом 
навчання та наступною самореалізацією власних економічних знань і 
здібностей, професійних навичок тощо. Тому, розглядаючи через призму 
українознавства питання господарювання, виробництва, економіки, 
менеджменту, маємо розкривати їхню соціальну й економічну ефективність 
не лише з позицій матеріалізму, прагматизму, але й через призму культури, 
естетики, духовності, дизайну, які відповідають національно-українському 
світосприйняттю, відповідно до етнічно сформованого генотипу та 
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менталітету українця. Адже, як підтверджено найдавнішими історичними 
матеріалами, даними археологічних досліджень, українці віддавна 
відрізнялись з-поміж інших народів потягом до мистецтва й культури, до 
розвиненої духовності. Не лише самі предмети мистецтва, але й знаряддя 
праці, військова зброя, домашній і землеробський реманент – все це 
виказує елементи краси та мистецтва. Тут найбільше виявляється єдність 
матеріального й економічного з культурно-духовним. Історично 
закономірним є те, що при оцінці вартості товарів чи певного матеріалу 
завжди враховувались естетичні якості, а часом мали і вирішальне 
значення. Адже ціна товару чи послуги акумулює в собі не лише споживчу 
(майнову, матеріальну, функціональну) вартість, а й вартість загальну, 
сказати б, узагальнену, яка “враховує” і культурно-естетичні, екологічні, 
почуттєво-чуттєві та інші нематеріальні складові вартості товару та ін. І 
часом важко визначити, виміряти які чинники переважають у формуванні 
розміру ціни товару та споживчого попиту на нього – економічні 
(матеріальні) чи культурні, естетичні (нематеріальні). 

Дослідження цих питань суттєво доповнить українознавство як науку, і 
пізнавання їх у навчальному процесі матиме, окрім іншого, ще й виховне 
значення. Наша мета – виробити в школяра чи студента не лише науково-
естетичний світогляд, а й суспільно-прагматичне, “приземлене” 
світобачення майбутнього продуцента матеріальних і нематеріальних благ. 

Важливе значення для сфери українознавства має – висвітлення питань 
економіки і культури сільського господарства. Це зрозуміло, адже Україна 
природно, історично й генетично чи не найбільш пов’язана із землею. 

Багато хто з дослідників світової історії, економіки і геополітики як 
феномен історично-соціально-економічного розвитку України пов’язують 
не тільки з її унікальним природним і геополітичним становищем і 
прадавнім походженням київських русичів – вони беруть до уваги і 
генетичні особливості та специфіку менталітету нашого народу. Це, 
насамперед, велика прив’язаність до своєї землі, яка завжди була для 
людини матір’ю-годувальницею. З прадавніх часів українці-землеробці 
мали великий потяг до праці на своїй рідній землі. Впродовж віків вони 
сумлінно обробляли її та оберігали і не випадково мали за це багату 
винагороду, –відрізнялись бо з-поміж інших високою культурою 
землеробства, вмінням і майстерністю економічного господарів. 

На відмінну від кочівних народів, що надавали перевагу табунному 
скотарству та пошукам кращого життя частою зміною місцеперебування, 
наші предки були міцно пов’язані зі своєю землею, не покидали рідних 
споконвічних своїх поселень і були найземнішими землянами. Впродовж 
усіх віків, як і вони, їхні нащадки полишали рідну землю хіба що ретуючих 
од ворожих нападів, війн чи з інших примусів. Але й на чужині вони 
поширювали землеробство, забезпечуючи, таким чином, світ збіжжям та 
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хлібом і виявляючи при цьому високу культуру виробництва, побуту, 
здорового способу життя. 

Поширення цих знань є важливим чинником, що сприяє усвідомленню 
необхідності шанобливого ставлення до праці, утвердженню 
самосвідомості українця, як представника великого працелюбного і 
талановитого народу, всупереч внутрішнім і зарубіжним чинникам і 
засобам інформації (чи дезінформації), спрямованим на приниження 
значимості України і українців у розвитку світової цивілізації. 

Розглядаючи національну культуру, як важливий фактор економічного 
розвитку, слід відзначити велике значимість таких її складових, як 
культура: землеробська, виробнича, управлінська, екологічна тощо. Згадані 
складові безпосередньо впливають на економічні наслідки господарської та 
економічної діяльності людини. І, як свідчить зарубіжна практика, лише 
країни з високим рівнем культури, освіти, духовності й національного, 
національного патріотизму зуміли подолати труднощі і ввійти до когорти 
найрозвинутіших країн світу з-поміж яких вирізняються: подолані у Другій 
світовій війні Японія і Німеччина, обмежена природними ресурсами 
Фінляндія, Південна Корея тощо. Тож нам належить посилювати науково-
технічний потенціал, а також дбати про піднесення рівня національної 
культури, духовності й патріотизму. 
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ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК НАУКИ  
І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
У статті розглядаються історичні засади українознавства, значення 

принципу історизму та історичних методів пізнання для українознавчих 
досліджень, з`ясовується взаємозв`язок історії та українознавства, їхні 
світоглядно-виховні функції. 

 
Подальший розвиток українознавства як комплексної системи знань, 

підвищення його ролі як навчальної дисципліни в усіх ланках освіти, як 
незамінимого світоглядного чинника державотворчих процесів і 
формування національної свідомості людей, об`єктивно диктує 
необхідність опрацювання методологічних засад українознавчих 
досліджень1. Недостатня їх розробка, зокрема принципу історизму, 
історичних методів пізнання, специфіки їх функціонування в 
українознавстві, породжують нігілістичне ставлення, або й неприйняття 
окремою частиною суспільства, особливо тією, що інфікована бацилами 
імперського мислення, українознавства як науки. У кожного непересічного 
українця виникає природне питання: чому на десятому році незалежності 
України доводиться все ще доказувати, переконувати, аргументувати 
важливість українознавства як системи наукових знань, необхідність 
запровадження його як окремої навчальної дисципліни? Відповідь на це 
питання треба шукати в драматичній минувшині, в нашій суперечливій 
історії, в особливостях української ментальності. Тільки на засадах 
історизму можна з`ясовувати, як могло так трапитися, що українці – один із 
найдавніших і найбільших європейських народів – щонайменше п’ять 
разів, починаючи з середньовіччя, втрачав свою державність, розчленявся 

                                           
1 Див.: Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996; Токар Л.К. Проблеми теорії і 
методології українознавства в дослідженнях українознавців ХХ ст. // Україна, 
українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. – К., 1999. – Ч. 2. та ін. 
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між двома, а то і п`ятьма сусідніми країнами, століттями будував чужі 
держави. Та й нині кожен четвертий українець живе за межами України. 
Словом, універсальним інструментом українознавчого пізнання і наукового 
осмислення будь-якого явища, події, факту, особистості є історизм. 

Ось чому видається актуальною пропонована тема: історичні 
засади, історичні основи українознавства, взаємоув’язуваність історії і 
українознавства. Деякі аспекти цієї проблеми дістали часткове 
висвітлення в літературі, однак принцип історизму, специфіка історичних 
методів в українознавстві окремо не досліджувались. Завдання даної статті 
полягає в тому, аби з`ясувати саму суть історичних засад українознавства, 
їх зміст і значення як для науково-дослідної, так і навчально-виховної 
роботи, розкрити діалектичний взаємозв`язок історії та українознавства і на 
цій основі обґрунтувати ряд пропозицій щодо посилення співпраці 
істориків та українознавців (які часто виступають в одній особі), 
підвищення ролі українознавства в усіх сферах суспільного життя, 
насамперед у формуванні світоглядно-ціннісних орієнтацій українських 
громадян, їх національно-державницької свідомості, високих моральних 
чеснот. 

Що ми розуміємо під історичними основами українознавства? Який 
зміст вкладаємо у це поняття? Як реалізується в конкретно-історичному, 
науково-педагогічному і виховному процесі оця взаємодія історії та 
українознавства? Стислі відповіді на ці питання можна звести до наступних 
положень: по-перше, українознавство як комплексна система знань про 
Україну, про українство має власну історію. Історія є складовим 
компонентом, або одним з концентрів українознавства. Непродуктивною 
була б полеміка, яка з цих наук старша, яка з них важливіша. Річ у тому, що 
знання про Україну і українців, починаючи з античних часів, з літописів 
Київської і Галицько-Волинської держав, продовж козацько-гетманської 
доби і до наших днів розвиваються паралельно і як історичні, і як 
українознавчі. Усі найвидатніші наші історики від Нестера і Сельвестра, 
С.Величка і Г.Граб`янки, О.Марковича і Д.Бантиш-Каменського, 
М.Максимовича і М.Костомарова, В.Антоновича і М.Драгоманова, 
М.Грушевського і Д.Дорошенка до чесних сучасних служителів богині 
Кліо – були насамперед українознавцями. Акцентуючи на чесності 
дослідників, зверстаємо тим самим увагу на те, що не чисті на руку 
історики у минулому і тепер нерідко вдавались до спотворення історичної 
правди. Адже фальшування української минувшини почалося ще з часів 
переписування на московський лад наших київських і галицько-волинських 
літописів. 

Понад 300 років тому світ побачив «Синопсис» Іннокентія Гізеля 
(вперше виданий між 1670-1674 рр.). З одного боку, це по суті був перший 
підручник з української історії, але методологічно він спрямовувався на її 
органічне пов`язання з історією Московщини. Це було своєрідне 
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замовлення Москви, яка претендувала на статус спадкоємця Риму і всієї 
київської спадщини. Як справедливо вказує Зенон Когут, І.Гізель 
замовчував, що московські царі вже не були Рюриковичами, тобто не 
виступали продовжувачами династії київських князів. Він стверджував, 
ніби «Росія» успадкована від Русі Київської і географічно включає і 
Україну і Московщину – як спільне спадкове володіння царської династії. 
І.Гізель розглядав православ’я як спільну релігію усіх східних слов`ян, а 
Московську митрополію як поборника її чистоти. У такий спосіб 
закладався історичний фундамент будівництва Російської імперії, 
формування імперського мислення, а далі в нього поклали свої цеглини 
Карамзін, Татіщев, Погодін, Соловйов та інші великодержавники. Трагедія 
полягала в тому, що все це відбувалося на тлі московщення і полонізації 
України, згортання, а згодом і відкритого переслідування української 
історичної думки. Не є випадковістю, що частина сучасних 
великодержавників так подають історію українського народу, що вона 
набуває не українознавчого, а українофобського звучання. 

По-друге, кожен концентр українознавства: українська нація, мова, 
українська земля, українська держава, духовність та ін. мають власну 
історію. Вони можуть бути пізнаними, дослідженими, з`ясованими і 
синтезованими в поняття «Україна» лише історично. Скільки інсинуацій 
поширюється, наприклад, навколо питання, чи мала Україна свою власну 
державність, чи є наш народ за своєю природою державотворчим, 
державобудівним. Українознавство, спираючись на здобутки істориків, 
правників, політологів та ін., не тільки синтезує їх трактування 
державотворчих тенденцій українського народу, але й на підставі принципу 
історизму надає їм системного характеру, розглядає їх у контексті світових 
державобудівних процесів. Це й дозволяє українознавству виявити витоки 
української державності в дослов’янські та ранньослов`янські часи, в 
Антському державному союзі, а Київську державу розглядати як першу 
державу українського народу. Галицько-Волинська держава трактується не 
лише як спадкоємиця і продовжувач державницьких традицій Києва, а як 
перша українська держава. Українська державність зберігалася як руський 
елемент у Великому князівстві Литовському. Естафету безперервності 
української державності підхопило українське козацтво, що проросло з 
насіння, посіяного київськими та галицькими князями Ольгою, 
Володимиром, Ярославом, Романом, Данилом та ін. Воно стало творцем 
Запорозької Січі, козацько-гетманської держави Богдана Хмельницького, 
Гетьманщини. Не стало «пропащим часом» і перервою у державотворчому 
процесі й ХІХ ст., яке підготувало нову генерацію політиків і 
державотворців, інтелектуалів і патріотів, нові політичні партії, що 
відтворили національну державність України в 1917-1920 рр. Сучасне 
українознавство розглядає як специфічну і суперечливу форму радянську 
державність України, опозиційні сили якої в 1990-1991 рр. відновили 
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самостійну, незалежну Україну. Іншими словами, історичний підхід 
дозволяє українознавству досліджувати державотворчий процес в Україні 
як безперервний, а український народ як історичний і державобудівний. 

По-третє, будь-яке українознавче дослідження може бути успішно 
реалізоване лише за умови послідовного, ретельного дотримання принципу 
історизму, тобто неодмінного правила: до кожного явища підходити 
конкретно-історично. Історизм є опорним пунктом українознавства як 
науки і навчального предмету. Зупинимось докладніше на історизмі як 
принципі українознавства, домінуючому правилі українознавчого 
дослідження. Що означає це правило для дослідника і для викладача 
українознавства? Тут доцільно нагадати, що марксистська методологія теж 
сповідувала принцип історизму, але трактувала його через призму 
партійно-класового підходу, протиставлення історизму буржуазного і 
пролетарського, внаслідок чого історичне минуле або очорнювалось, або 
фільтрувалось і все, що не було в інтересах комуністів, що не вписувалось 
у догматичну схему класової боротьби, оголошувалось шкідливим, 
ворожим і, або замовчувалось, або спотворювалось і фальшувалось. Так 
продукувалась псевдоісторія, за якою виходило, що українці – це лише 
гілка іншого народу, або його молодший брат. Дотримуватись принципу 
історизму значить постійно і неухильно встановлювати, як, коли і за яких 
обставин виникло кожне явище, які причини і обставини його зумовили, 
які етапи в своєму розвитку воно пройшло і чим стало. Іншими словами, 
який би концентр українознавства ми б не взяли: етнос, мову, націю, 
державу, він може бути науково пізнаний, досліджений, осмислений і 
правдиво висвітлений лише з позиції історизму. 

Історизм пронизує всі розділи українознавства, включаючи як 
теоретичну частину, так і його методологічні засади. На підставі 
історичного підходу вдається предметно з`ясувати витоки українознавчих 
знань, процес їх приросту і збагачення, їх трансформацію в науку, тобто в 
систему знань, виявити внесок в його розвиток провідних українознавців, 
представників галузевих наук - істориків, філософів, правників, етнологів, 
філологів і т.д., наукових шкіл, інститутів. Історизм допомагає осмислити 
вплив конкретної епохи, її духовних цінностей і орієнтирів на розвиток 
українознавства, дати відповідь на питання, чому деякі стереотипи і 
міфологеми минулого продовжують побутувати в нашому суспільстві 
сьогодні. Історичний підхід застерігає як від «поліпшення», прикрашування 
минулого, так і від його очорнювання, паплюження. Сучасна наукова 
практика має справу з обома цими негативними і шкідливими явищами: 
фальшуванням української дійсності і міфотворчістю. На засадах історизму 
науково вирішується ще одна важлива проблема українознавства – 
співвідношення минулого і сучасного, чому особливо сприяє метод 
ретроспективи. 
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Історизм надає українознавству довершеності як наукової системи, 
підвищує його дидактичні можливості, викликає зростаючий інтерес до 
всіх його компонентів. І в цьому величезна заслуга розвитку історичної 
науки. Як зазначає І.Колесник, сталий інтерес українського народу не 
тільки до політичної, але й соціальної та побутової історії, проблем мови, 
фольклору, піснетворчості, духовності становить генетичну рису 
української історіографії. Не випадково, що всі антиукраїнські сили на 
перше місце своєї злочинної діяльності ставлять паплюження, 
фальшування або замовчування історії українського народу. Як образно 
висловлювалась Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку 
їм відбирають мову, а потім історичну пам`ять, а далі запускаються 
зловісно відомі гасла і «такого народу, такої мови не було, нема і бути не 
може». 

По-четверте, серед чисельних методів, якими послуговується 
українознавство, чільне місце посідали і продовжують займати історичний, 
хронологічний, джерелознавчий, порівняльний, ретроспективний та інші 
методи пізнання, властиві, насамперед, історичній науці. Всі ці методи 
тісно пов`язані між собою, і тільки їх комплексне застосування дозволяє, з 
одного боку, встановити засобами джерелознавчої критики ідентичність, 
достовірність джерел, на яких провадиться українознавче дослідження, а 
значить з`ясовувати правдивість фактів, а з другого боку, знайти відповіді 
на класичні питання наукового дискурсу: коли, як, за яких умов, під чиїм 
началом те чи інше українознавче явище виникло, які основні етапи в 
своєму розвитку пройшло, порівняти чим це явище, подія чи особа були в 
минулому і чим стали сьогодні.  

Українська історична думка, починаючи з княжих часів середньовіччя, 
органічно поєднувала в собі не тільки відомості з історії, а й знання з права, 
військової справи, етнографії, релігії, космології, культурного, 
господарського життя, дипломатії, а згодом до її орбіти стали долучатись 
мовознавчі, літературознавчі, археологічні, антропологічні знання. Синтез 
цих, а також природничих, географічних, демографічних та інших знань 
призвів у ХІХ ст. до появи українознавства як цілісної, комплексної 
системи наукових відомостей про Україну і українців, домінуюче місце 
серед яких залишалось за історією1. 

Поява українознавства дала поштовх зростанню національної 
самосвідомості українців, їх самоідентифікації, розгортанню 
соборницького опозиційного національно-визвольного руху, який на 
рубежі ХІХ-ХХ ст. набув державно-самостійницького характеру. 

                                           
1 Когут З. Формування української національної історіографії // Четвертий 
міжнародний конгрес україністів. Історія.– Одеса; К.; Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 3; 
Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття). – К., 2000. – 
С. 6. 
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З`ясування історичних аспектів цього процесу дає ключ до розуміння того, 
чому в умовах бездержавності українства, розділення між двома імперіями, 
продовжувало сприйматися як історична спільність людей, сформована на 
українських етнічних землях, тобто в певних географічних, природних, 
лінгвістичних, етнографічних, антропологічних параметрах, незалежно від 
політичних кордонів цих земель. Перша світова війна виокремила 
українське питання, надала йому міжнародного характеру і започаткувала 
політичну, етнічну, ідейну інтеграцію українців Наддніпрянщини, 
Слобожанщини, Півдня України, Галичини, Буковини і Закарпаття в єдину 
модерну націю, політичним оформленням якої мало стати утворення в ході 
Української революції 1917-1920 рр. Української Народної Республіки, 
Західноукраїнської Народної Республіки, Акт їх соборності. 

Наукове осмислення усіх цих подій на тлі використання методів 
історичного дослідження підводить нас до відповіді на питання, чому саме 
з відновленням національної державності України в добу Української 
революції 1917-1920 рр. українознавство інституювалось в окрему науку, 
було включене до навчальних планів і виявило себе як могутній чинник 
українського націотворення та державного будівництва 20-их рр., хоча й 
зазнало певної метаморфози по мірі утвердження влади більшовиків. 
Українознавство стали використовувати як ідеологічний засіб 
«радянизації» суспільства, а починаючи з кінця 20-их – початку 30-их рр. 
воно було оголошене «ворожою вигадкою українських націоналістів», а на 
сам термін українознавство тоталітарний режим наклав репресивне табу. 

Тільки завдяки ученим Західної України і української діаспори традиції 
українознавства не переривалися, а з ІІ пол. 80-их рр. вони відродилися на 
материковій Україні і відіграли важливу роль у русі за суверенізацію та 
унезалежнення України. 

І, нарешті, по-п’яте, історизм забезпечує органічний взаємозв’язок 
викладання українознавства та історичних дисциплін в усіх ланках освіти. 
Безпідставними або упередженими є висловлювання окремих авторів, їх 
«побоювання» про те, що українознавство спроможне витіснити історію з 
шкільних і вузівських навчальних планів. Опрацьована інститутом 
українознавства навчальна програма, яка вже апробована в багатьох 
закладах освіти, переконливо доводить, що історія і українознавство не 
тільки не «конкурують» між собою, не підміняють і не дублюють одна 
одного, а взаємно доповнюють, збагачують суміжні, або порубіжні знання. 
Українознавство, виходячи з свого предмету вивчення, опирається на 
знання з історії, як і, до речі, інших дисциплін, додає до них новий, 
невідомий пласт знань про ті сторони буття і суспільного розвитку, які ні 
історична, ні інші науки не вивчають. Ось чому переважна більшість 
українських істориків є самі українознавцями, або бачать в українознавцях 
своїх союзників і соратників. 
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Батько української національної історіографії, автор славнозвісної 
«Історії України-Руси» М.Грушевський був водночас фундатором багатьох 
програм українознавчих досліджень. Він першим підсумував розвиток 
українських вивчень ХІХ ст. і проаналізував висвітлення у них вузлових 
питань українознавства. Історіографічні дослідження вчений розглядав як 
ідеологічне ядро українознавства, а літописні традиції Київської держави 
оцінював як такі, що закладали історичну цілісність всієї України-Руси. На 
його думку, український народ вже в романтичну добу національного 
відродження виявився власником найбагатшої високопоетичної мови, яка 
ставила його в рівень із сербським народом серед слов`янства і на одне з 
перших місць серед тогочасних народів взагалі.  

Саме органічний зв`язок і взаємозумовленість історії та українознавства 
дозволяють повною мірою зреалізувати їх аксіологічну, тобто світоглядно-
виховну функцію, осмислити науково і впровадити на практиці духовні 
цінності українського народу. Забезпечуючи послідовне дотримання 
аксіологічної функції науки історики і українознавці реалізують головний 
критерій її цінності та корисності. Тут ми і підходимо до ключового 
питання про роль історизму в піднесенні світоглядного значення 
українознавства як науки і навчальної дисципліни. Практика засвідчує, що 
чим ґрунтовнішим є історичний фундамент українознавства, тим повніше 
вдається зреалізувати його потенціал світоглядних можливостей для 
виховання нового покоління українських патріотів. На цей бік історії 
звернув увагу свого часу М.Грушевський, підкреслюючи, що саме завдяки 
їй забезпечується солідарність поколінь1. Вивчаючи українську історію з 
методологічних позицій українознавства, а українознавство на ґрунті 
історії, кожне нове покоління ніби солідаризується з своїми 
попередниками, звичайно не з зрадниками і відщепенцями, не з 
пристосуванцями і прислужниками чужої влади, а з справжніми 
патріотами, нескореними героями, для яких Україна завжди була понад усе. 
В такий спосіб досягається спадкоємність поколінь, передається естафета 
високих чеснот, ідеалів та історичних традицій, оживає тяглість історичної 
пам`яті народу. 

Очевидно, не випадково, «будівничі» тоталітарної системи досить таки 
результативно експлуатували виховні можливості сфальсифікованої ними 
ж історії, аби на її підвалинах клонувати кілька поколінь безбатченків, 
байдужих космополітів, яничарів, сформувати антиісторичний тип 
мислення, нігілістичне або меншовартісне ставлення до історії свого 

                                           
1 Грушевський М.С. Развитие украинских изучений в ХІХ в. и раскрытие основных 
вопросов украиноведения // Украинский народ в его прошлом и настоящем. – СПб., 
1914. – Т. 1. – С. 4, 15. 
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народу. Такими людьми легко було маніпулювати, пристосовувати їх до 
умов репресивного режиму1. 

Нарешті, ще одна грань взаємодії історії і українознавства. Вона 
актуалізується в світлі визначення ролі історії, яке дав І.Франко. Він 
розглядав вивчення історії як засіб політичного думання. Власне тут 
українознавство своїм історико-філософським компонентом відкриває 
колосальні можливості для виховання політичної зрілості громадян, 
національно-державницької свідомості, надає йому статусу філософії 
державотворення. Ситуація ускладнюється тим, що важливі рекомендації і 
пропозиції, які виробляються науковими українознавчими конференціями, 
ігноруються владними структурами. Ми ще і сьогодні не маємо дійових 
державних інституцій, які б по-справжньому опікувалися національними 
духовними цінностями українців, на правових засадах протидіяли 
нав`язуванню чужих ідеалів, чужого способу життя, чужої віри, чужої 
мови, поставили заслін моральному розбещенню молоді. Без 
українознавчої історії та історизму в українознавстві, поставлених на рейки 
державної підтримки, неможливо сформувати національний характер, 
почуття національного патріотизму, а саме з ними пов`язане відчуття 
приналежності до української нації, до українського громадянства, гордості 
за свою державу. 

У сучасних умовах появився ряд нових чинників для тіснішої співпраці 
істориків і українознавців. Українські історики і українознавці 
пострадянської доби, звільняються від пут партійно-класової методології, 
об`єднуються з представниками української діаспори, з дослідниками в 
Австрії, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Угорщини, Росії, а головне 
прилучаються до модерних історіософських течій, інтегруються у світовий 
інтелектуальний простір. Змінюється стиль мислення та науковий 
інструментарій дослідників. Вони опановують нові методологічні 
настанови, проблемний, персонологічний синтез, роблять акцент на 
вивчення соціальної та інтелектуальної історії. Українська історіографія з 
другорядної, маргінальної перетворюється у компонент європейського 
історіографічного процесу. Чим вагомішими стають здобутки українських 
істориків, тим багатшого і різноплановішого характеру набуває 
українознавство, тим більшим стає його значення в усіх сферах суспільного 
розвитку України, консолідації світового українства. 

Сучасна концепція українознавства розглядає його як цілісну систему 
знань, яка склалася історично. Це зумовлюється тим, що всі його об`єкти: 
Україна, українці, українська нація, українська земля, українська природа, 
українська духовність є явищами історично цілісними. Наші вороженьки 
завжди замахувалися на соборність України: природньо-географічну, 

                                           
1 Див.: Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації 
ХІХ-ХХ століття. – К., 1996. 
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етнічно-національну, духовно-церковну, політично-державну. Насторожує, 
що й сучасна російська історіографія не тільки не розірвала з імперською 
традицією, а й продовжує оплакувати унезалежнення України як спробу 
«резать по-живому», як «противоестественный процес отрыва украинских 
земель». Будьмо свідомі й того, що претензійні аргументи щодо 
приналежності наших етнічних земель висловлюють деякі історики і 
політики в Польщі, Румунії, Молдові, Угорщині. Чого вартий, наприклад, 
міф про добровільне входження України до складу Великого Князівства 
Литовського і до Польщі. Якою має бути тут стратегія і тактика істориків-
українознавців? Насамперед, вся наша робота й надалі має ґрунтуватись на 
засадах науки, об`єктивного і правдивого використання джерел, 
аргументованого їх трактування. Ми не повинні вдаватися до спортивного 
прийому «перетягування канату», а залишатися справжніми науковцями, 
адже історизм дозволяє здобути не тільки правду, але й істину. 

Таким чином, ретроспективний погляд на генезу українознавства 
переконливо засвідчує, що воно з самого початку формувалося як цілісне 
уявлення про Україну і українців в історичному розвитку. Такою була усна, 
народна історія, тобто фольклор, такими були наші дані княжі і козацькі 
літописи, такою була «Історія Русів», історіософія Григорія Сковороди, 
Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Міхновського, Бориса 
Грінченка, Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Вернадського, Івана 
Багряного, Василя Симоненка, такими є погляди Івана Дзюби, Миколи 
Жулинського, Ліни Костенко, Петра Кононенка і багатьох інших наших 
сучасників. 

Водночас із відмежовуванням окремих галузей знань, формуванням 
спеціальних наук йшов двоколісний процес нагромадження історичних і 
загальукраїнознавчих набутків. Сьогодні наука знову повертається до 
цілісності, до комплексності, до синтезу знань. Практика суспільного 
прогресу переконує в тому, що будь-яке людське суспільство, у тому числі 
й українське, розвивалося у взаємодії з природою, з космосом, з всесвітом, 
що воно органічно поєднує і мертвих, і живих, і ненароджених, а тому не 
може бути пізнаним окремими науковцями, які здатні може більш глибоко 
оглянути лише його відповідні грані. Синтез знань про Україну дає нові 
знання, якісно новий їх рівень і тут ніщо не може замінити 
українознавства, науковість і виховні функції якого оптимально 
реалізується завдяки його історичним засадам, принципу історизму. 
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горський В. С. (Київ) 
 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО  
ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР 

 
У статті досліджуються проблеми історико-філософського 

українознавства за умов глобального діалогу культур. Автор вважає, що 
перед ученими-українознавцями стоїть нагальне завдання осмислення 
історичного досвіду, здобутого нашим народом. 

 
Сутнісною ознакою нинішнього стану цивілізації є процес глобалізації, 

що ставить перед людством нові запитання й вимагає нового 
переосмислення проблем традиційних. Нині вперше актуалізується 
проблема, що раніше виникала лише перед окремою особистістю – бути чи 
не бути майбутньому. Сьогодні ця проблема стосується всього людства, й 
кожного без винятку, землян зокрема. Ось чому осмислене, відповідальне 
усвідомлення місця, яке належить посісти кожній національній культурі у 
розв’язанні глобальних проблем від вирішення яких залежить майбутнє 
всього людства, утворює головний. стрижень в колі завдань, що їх 
намагаються розв’язати інтелектуали на зламі другого і третього 
тисячоліть. 

Чи не найгостріше проблема ця переживається у нас, в Україні, якщо 
зважати на тисячолітній досвід бездержавного існування в минулому й 
болісний процес, пов’язаний з першими кроками на шляху незалежного 
існування й входження як самостійний суб’єкт до світового співтовариства. 

Саме цим пояснюється й важливість осмислення історичного досвіду, 
здобутого нашим народом у процесі взаємодії з іншими національними 
культурами, зокрема, в сфері філософії, що, як відомо, є духовною 
квінтесенцією культури. Адже історична пам’ять є одним з важливіших 
компонентів актуальної культури. Без переосмислення минулого 
неможливе ані свідоме розуміння сьогодення, ані реалістичне проектування 
дня прийдешнього. 

Тема взаємодії української філософської думки з культурами інших 
народів світу не є нова. Зусиллями науковців зібрано досить вагомий 
матеріал, що характеризує співзвучність і своєрідність української 
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філософії в контексті здобутків народів світу. Візантія, давня Болгарія і 
Київська Русь, ідеї західноєвропейського Відродження, Реформації, 
Просвітництва й українська філософія; філософія України й Німецька 
культура, не говорячи про досить суперечливий характер взаємин 
української культури з філософією Польщі, Росії – ось теми, 
репрезентовані дослідженнями, зробленими в минулому, і тими, що 
побачили світ останнім часом. 

Але серед завдань, що мають виключно актуальне значення з огляду 
потреби сучасного осмислення українського духовного здобутку в 
контексті світової культури, чи не найважливішою здається проблема 
суттєвої методологічної переорієнтації наших досліджень. Справа в тім, що 
осмислення проблеми понині здійснюється здебільшого на ґрунті давньої, 
започаткованої в лоні західноєвропейського раціоналізму Нового часу 
історіософської схеми. Згідно з нею історія людства, філософія в тому 
числі, є однолінійно спрямований процес сходження від минулого через 
сучасне до майбутнього. На кожному етапі вищий щабель досягнень 
репрезентує певна національна культура як центр духовного життя епохи, 
по відношенню до якої всі інші розташовуються на периферії, набираючи 
характеру провінційної культури. Щодо України то, як зазначав свого часу 
Д.Чижевський, їй ще слід чекати на свого “великого філософа”, який 
виявився б здатним піднестись до вершини загальнолюдського духу й тим 
самим очолити бодай на певному етапі всесвітній поступ філософської 
думки. Цей погляд зродив й живить понині непоправний провінціалізм, як 
чи не найсерйознішу хворобу нашої культури в цілому, в тому числі й 
історико-філософського українознавства. Як симптом цієї хвороби, я 
вважаю спробу розглядати схему загальнолюдської культури у вигляді 
ієрархії національних культур, де Україні відводиться або місце на 
віддаленій периферії чи, – як парадоксальний вияв комплексу 
меншовартості, – здійснюються спроби зобразити Україну центром світової 
культури, в тому числі й філософії. Щодо першого, показовою є 
особливість – ми звично вживаємо словосполучення “німецька філософія”, 
“французька”, “англійська”, “російська” тощо, але нам далеко не просто 
вимовити “історія української філософії”. Починаючи від Д.Чижевського й 
аж донині нам легше писати про історію філософії “на” Україні, “в” 
Україні чи в кращому випадку “Історію філософії України” (перший 
варіант був єдиний для всіх узагальнюючих праць з цієї теми аж до 1987 р. 
включно, два других – винахід дев’яностих років). Пояснюють це тим, що в 
силу історичної долі України її філософська думка не відповідає тим 
ознакам, які, зазвичай, є критерієм визначення національної філософії. 

І дійсно. Творили її не лише українці, а й грек Кирило Лукарис, німець 
Й.Шад, поляк В.Липинський тощо. Писалась вона здебільшого не 
українською мовою, а латиною, російською, польською чи німецькою. 
Представники її діяли на території різних держав – Росії, Польщі, Австро-
Угорщини чи навіть Італії, Канади, США, Німеччини. З таким аргументом 
слід було б погодитись, якби можна було назвати хоча б одну національну 
філософію, представники якої однозначно відповідали б критерію 
етнічного походження, мови й національної території. Сенека походить з 
Південної Іспанії (Кордова). Яка кров текла в його жилах – важко сказати. 
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Але без сумніву належить він не до іспанської, а римської культури. 
М.Бердяєв не перестав бути російським філософом, хоча здебільшого 
творив в Парижі. Так само й Р.Декарт лишається представником 
французької філософії, хоч багато часу провів в Голландії, а вмер у Швеції. 
Французькою мовою писав Г.Лейбніц, але він, зрозуміло, є німецьким 
філософом, так само, як до африканської культури, а точніше 
сенегальської, належить Леопольд Сенгор – творець теорії негритюду, хоч 
володів він такою бездоганною французькою мовою, що його навіть обрали 
до складу “безсмертних членів” французької Академії моральних і 
політичних наук. 

Єдиним реальним критерієм приналежності до національної філософії є 
наявність певної національної культури як контексту, в якому здійснювався 
генезис чи функціонування філософських ідей, теорій тощо. Впродовж 
тисячолітньої драми історичного буття українського народу він змушений 
був жити під ярмом іноземного панування, його інтелектуали не могли 
писати рідною мовою. Такою була наша історія й культура. Але ж вона 
була. 

На часі звільнення від провінційного комплексу, що спонукає нас 
писати про історію філософії “на” чи “в” Україні. Я не бачу серйозних 
підстав для того, щоб робити виняток для нашої історії філософії, яка гідна 
того, щоб називатись так, як прийнято в світі говорити про будь-яку 
національну філософію. Від цього історія української філософії не стане 
кращою, аніж була в дійсності. Але зійдемось на тому, що вона все ж таки 
є. 

Не менш поширеним симптомом хвороби провінціалізму є й 
неподолане понині прагнення ототожнити українську філософію з певним 
центром, будь-що довести, що “ми” такі ж самі, як “вони”. Донедавна у 
функції такого центру однозначно виступала російська філософія. 
Останнім часом зроблено чимало, щоб довести специфічну відмінність 
української й російської філософії. Подекуди навіть виникає загроза появи 
нового “Берлінського муру” між ними, що позбавить можливості науково 
досліджувати факти реальної взаємодії, яка існувала впродовж віків у 
взаєминах української й російської філософських культур. Але, перш за 
все, непокоїть навіть не це. Як правило, ті ж самі автори, що доводять 
“самість” української філософії стосовно російської, не менше зусиль 
докладають, щоб ототожнити її із західноєвропейською. Нездоланним 
лишається стереотип провінційної свідомості, що не мислить себе поза 
ототожненням з якимось центром. Зміни відбуваються лише в 
місцезнаходженні столиць, провінцією яких ми воліємо бути. 

Досить показовими щодо цього є численні спроби визначити 
національний характер і особливості української філософії. Здебільшого 
вони демонструють методологію “імпресіоністських характеристик”. Так 
визначав її Д.Чижевський, роз’яснюючи, що таким чином ми одержуємо не 
науково виважений результат, а поняття, “в яке кожний автор вкладає із 
своєї власної душі або найцінніші, або найогидніші риси”, залежно від 
особистого ставлення до нації. Так, скажімо, пам’ятаючи про суперечність 
індивідуалістичного Заходу соборному менталітету Росії, один автор 
доходить висновку: “прагнення українців до єднання протягом усієї історії 
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і зведення цього прагнення нанівець, зазвичай, визначає принаймні один із 
архетипів, що дає себе знати як індивідуалізм” (М.Скринник). Інший автор, 
пояснюючи, чому соціалізм – майбутнє України, – пише: “Це походить від 
нашого менталітету, з традицій народу, зі структури економіки. 
Індивідуалізм – це не наш спосіб життя. Україні ніколи не стати Америкою. 
Наші люди тяжіють один до одного” (Н.Вітренко). Я не маю наміру 
підтверджувати одну з наведених думок, чи спростовувати другу. Я 
заперечую спробу взагалі постулювати певні риси як абсолютну 
властивість української філософії на відміну від інших. Звичні з часів 
Д.Чижевського “кордоцентризм”, емоційність та іронічне ставлення до 
світу не утворюють абсолютну специфіку лише української філософії. Не 
менш “кордоцентричною” є німецька містика, італійці чи не емоційніші за 
українців, а першим іроніком в історії філософії був не давній українець, а 
грек Сократ. Сказане зовсім не заперечує доцільності наукового аналізу 
специфіки української філософії. Йдеться лише про релятивний характер 
його результатів. Своєрідність українського світобачення по-різному 
виявляється, скажімо, у діяча, що творить у колі російської культури, як 
Микола Гоголь, та в українця, що діяв у італійській культурі, як Юрій 
Дрогобич. 

Якщо маніпулювання ознаками специфічності української філософії дає 
змогу визначатися, чиєю ж провінцією ми все ж таки є, то абсолютизація 
територіального принципу належності до української культури виявляє ще 
одну іпостась хвороби провінціалізму. Зроджене комплексом 
неповноцінності невдоволення власним провінціалізмом спонукає до спроб 
утверджувати себе як споконвічний центр світового філософського 
мислення. Благодатною ділянкою для такого типу спекуляцій стає останнім 
часом проблема початків української філософії. 

Як правило наукове дослідження історії української філософії прийнято 
починати з часів княжої доби, коли у складі української культури вже 
можна вичленити певний комплекс філософськи значимих ідей. Але з 
огляду наших “україноцентристів” не гоже починати відлік української 
філософської традиції тоді, коли європейська думка мала за своїми плечима 
принаймні півторатисячилітню історію. І ось останнім часом в окремих 
публікаціях і виступах на наукових конференціях зринає нове ім’я, з якого 
вважають за можливе починати історію української філософії – це 
Анахарсис Скіфський. Ім’я це відоме дослідникам античності. Мудрий 
Анахарсис, що походив зі скіфського царського роду, жив у VI ст. до н.е. В 
колі античних кініків популярністю користувались “Листи Анахарсиса” – 
твір, який дослідники датують IIІ ст. до н.е., через що він не міг належати 
тому, кому його приписують. Але в даному випадку це навіть не суттєво. 
Не науковою є сама по собі спроба залучення до української філософської 
традиції автора чи твору лише на підставі виникнення його на території 
України, навіть тоді, коли ні українського народу, ані української культури 
ще не було. Культура – процесуальна, і до її складу входить лише те, що 
реально успадковане нею. Не можна абсолютизувати принцип 
територіальної належності при визначенні складу національної культури. 
Але про це можна й забути на догоду міфу про українську філософію як 
ровесницю давньогрецької. Згадаємо ми про цей принцип, коли 
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писатимемо про Юрія Дрогобича. Тут нам усім, звичайно ж, зрозуміло, що 
діяльність його в Італії не позбавляє нас прав володіння його спадщиною. 
До того ж, як вважають деякі автори, виключного володіння. Маю на увазі 
ще один хворобливий симптом – намагання довести виключну 
“українськість” тих діячів нашої культури, якими зроблено внесок не лише 
до своєї, а й до інонаціональної культури. Однолінійне мислення, що не 
здатне вийти за межі схеми “центр-периферія”, розглядає представників 
культури як об’єкт приватної власності, де діє принцип: “якщо він мій, то 
він не твій”. Неспроможність такого підходу по відношенню до явищ та 
діячів культури – очевидна. “Немає власності над письменниками, – 
справедливо зазначає Г. Грабович, – вони не “належать”, вони вписуються; 
вони не дипломати чи генерали, що можуть служити лише одній державі. 
Якщо вже вдаватися до аналогій, то письменників краще порівнювати з 
тими святими, які одночасно вміщуються в календарях і канонах 
ворогуючих сект”. На жаль, це справедливе застереження ще й нині не 
втратило своєї актуальності. 

В ім’я ствердження міфу про Україну як центр світової філософської 
думки ми підраховуємо, на скільки років раніше російських мислителів 
П.Юркевич обґрунтував засади, на ґрунті яких згодом розквітла російська 
релігійна філософія, М.Куліш раніше західноєвропейських філософів 
сформулював ідеї концепції “абсурдного бунту”, а В.Підмогильний 
випередив проблематику французького екзистенціалізму. Все це, на жаль, 
аж ніяк не спростовує нашого провінціалізму, на який прирекла нас в 
минулому історична доля України. Адже провінція вирізняється не 
кількістю геніїв, а повітрям культури навколо них. Розріджене повітря 
провінції “глушить” голос генія. Тому він для світової культури лишається 
приреченим на забуття або зустрічає відгомін не в своїй рідній, а іншій 
культурі, з якою він спілкується “через голову” своєї рідної, що не чує 
його. 

Штучні прагнення ігнорувати ці трагічні наслідки українського 
історичного минулого дуже небезпечні. Адже вони позбавляють нас 
здатності критичного погляду на своє сучасне, породжують 
необґрунтовану пиху, самовдоволеність й тим самим прирікають і в 
подальшому на провінційне животіння. 

Подолання хвороби провінціалізму вбачаю можливим на шляху суттєвої 
переорієнтації історіософського мислення, адекватної ситуації, в якій 
перебуває світова культура людства на початку третього тисячоліття. 

Реалії сьогодення, перш за все, вимагають, по-перше, зміни в розумінні 
співвідношення національного і загальнолюдського, й по-друге, на цьому 
ґрунті трансформації погляду на характер взаємодії національних культур. 
Що стосується першого, чи не найпоширенішим є погляд, згідно з яким 
загальнолюдським вважається те спільне, що єднає між собою національні 
культури, що утворює “залишок” після вилучення всього, що відрізняє 
одну національну культуру від іншої. Такий підхід видається 
непродуктивним, оскільки зводить поняття загальнолюдського в 
філософському знанні до трюїзмів, змістовно збіднених формально-
логічних абстракцій. 
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Більш плідним видається підхід, згідно з яким загальнолюдське має 
матричну природу й за характером своїм є не лише актуальним, а й 
потенціальним. Воно належить не тільки наявному буттю, а й становленню. 
З огляду на такий підхід загальнолюдське в філософському знанні утворює 
“абетку” й “правила сполучення літер в слова”, якими користуються різні 
національні культури, створюючи філософські тексти на підставі певних 
комбінацій “літер” і “слів”. Можливості таких комбінацій не вичерпує 
жоден індивід, жодна національна культура. Але оскільки всі тексти 
створені на ґрунті єдиної “абетки” й “загальних правил”, вони виявляють 
придатність до діалогічного спілкування на полі загальнолюдського. 

Загалом, розуміння України в контексті світової культури передбачає, 
передусім, усвідомлення її як самостійного суб’єкта, навіть не діалогу, а 
полілогу, що його ведуть між собою різні національні культури з приводу 
граничних підстав людського буття. 

Саме спільність проблем, що постали перед людством на нинішньому 
етапі його історії, утворює той загальний ґрунт, на якому єднаються в 
спілкуванні представники різних національних філософських культур. Таке 
спілкування можливе, оскільки всі вони зрештою обмірковують спільні 
проблеми, здійснюють свій власний внесок у сукупну загальнолюдську 
філософську думку. 

Усвідомити світ як поле толерантного діалогу представників самобутніх 
культур, ось шлях, що веде до звільнення від провінціалізму й прилучення 
до глобального діалогу культур. 

 
 
 

Фесенко Г. Г. (Харків) 
 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 
(філософсько-епістемологічний аспект) 

 
У статті розглядається філософсько-епістемологічний  аспект 

культурно-історичних студій в українознавстві. Автор переконаний, що 
українознавча пізнавальна стратегія розглядається як можливість 
синтетичного дослідження культурно-історичних явищ нашого буття. 
 

В сучасному українознавстві помітно посилюється культурологічне 
мислення, яке зумовлено новим поглядом на людину як суб`єкта 
культуротворчої діяльності. Тому нагальною методолого-епістемологічною 
потребою стало дослідження культурно-історичних проблем залежно від 
ступеня залученості людини до соціокультурної динаміки, від урахування 
особистісного чинника у суспільному розвитку. Дослідження змісту 
культури, засвоєння багатоманітної культурної спадщини, знайомство з 
внутрішньою структурою української культури, осмислення ритмів 
історичного буття народу та перспектив майбутнього зробили проблему 
співвідношення історії та культури однією з актуальних у гуманітарному 
пізнанні. 
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Рівень дослідження історії української культури в сучасній гуманітарній 
науці можна визначити як “атомарний”, механічну суму розрізнених 
фактів, що свідчить про недостатній розвиток нових методологічних 
підходів у вітчизняних дослідженнях. Одна з найбагатших слов'янських 
культур нами, її спадкоємцями, практично не освоєна. 

Внутрішні проблеми сучасної гуманітарної науки в Україні зумовлені 
також і особливостями глобальної соціокультурної ситуації, трансформації 
світогляду та наукової парадигми – механістичної редукціоністської 
картини світу на нову холістичну. “Стара” світоглядна парадигма 
сприймала людину і природу, суб’єкт і об’єкт як опозиційні пари, а 
суб’єктивне розглядалось як помилкове і тільки загальне ототожнювалось з 
об’єктивним та істинним. В такій парадигмі не знаходилося місця 
культурним реаліям, отже сцієнтистський світогляд розглядав їх як щось 
зовнішнє по відношенню до людини. В новій концепції всесвіт не 
протистоїть людині, не є зовнішнім, незалежним і чужим їй, а нерозривно 
пов`язується з людиною. 

В контексті зміни наукових парадигм (класична – постнекласична) 
спробуємо виявити закономірності розвитку культурно-історичних 
досліджень в українознавстві та їх перспективи. Культурно-історична 
проблематика  по-різному представлена в українській історичній науці, 
філософсько-історичній та культурфілософській думці, отже, можна 
стверджувати, про багатовимірність пізнання історії культури. Всю 
багатоманітність аспектів історії культури об’єднує в цілісну систему 
інтегративна галузь знань – українознавство. 

В рамках історичної науки культура пов’язувалась із зовнішніми 
проявами історичних процесів, тому історія культури була представлена як 
ілюстративне знання. Самостійною сферою професійної діяльності 
істориків культура стала лише в першій половині ХIХ ст. завдяки 
романтикам, які перенесли увагу з всього людства на окремі народи та нації 
як на носіїв специфічних, унікальних та неповторних культурних 
цінностей. А завдяки позитивістській історіографії почали описуватися, 
класифікуватися окремі “деталі” історії матеріальної культури: звичаї, 
побут українського народу (фольклор), поглиблювалося вивчення історії 
мистецтва, літератури, техніки. Отже, в історичній науці культура 
розглядається як сукупність наявних предметів або цінностей, що 
складають культурний фонд українського суспільства, який потрібно 
описати, класифікувати, вивчити. На цьому рівні питання про сутність 
культури спеціально не ставиться. 

Крім того, питання про сутність культури може бути вирішене як з 
позиції цілісного розуміння історії (тобто з точки зору філософського 
осягнення її всезагального змісту), так і з точки зору культурфілософських 
концепцій, в яких проблема історії культури пов`язується з модальністю 
людського буття. Так, для українських романтиків культурно-історична 
реальність є там, де суб’єкт діє як неповторна унікальність, прагне до 
свободи, творчості.  

Наведені рівні пізнання історії культури (історико-науковий, 
філософсько-історичний та культурфілософський) створюють передумови 
для більш глибокого дослідження культурно-історичної проблематики, 
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можливої в рамках українознавства. Специфіка цієї дисципліни полягає 
саме в тому, що вона спрямована на інтеграцію трьох вимірів українського 
буття (індивідуального, соціального, духовного), кожне з яких не зводиться 
до інших і не виводиться з них, але при цьому всі вони взаємопов’язані і 
впливають один на одного як важливі складові.  

Для визначення концептуального простору культурно-історичних 
досліджень в рамках українознавства та їх евристичних можливостей при 
дослідженні конкретних культурно-історичних проблем пропонуємо 
філософський аналіз сутності суб’єкта – дослідника історії культури на 
основі його дослідницької позиції, відношення до культурно-історичного 
матеріалу. Залежно від того, як здійснюється пізнавальний процес, які 
способи, прийоми і засоби при цьому застосовуються розглянемо три 
пізнавальні моделі культурно-історичного дослідження, що відповідають 
класичній, некласичній науці та ситуації постмодерну. 

В класичному типі філософствування розглядаються реконструкції 
культурного минулого що пов`язуються з ідеєю відносної самостійності 
суб`єкта. В такому випадку основні критерії культурно-історичного 
пізнання зосереджують увагу дослідника виключно на характеристиках 
об’єкта, не приймаючи до уваги те, що пов’язано із суб’єктом пізнання, а 
результатом діяльнісних сил суб’єкта передбачається пізнання конкретно-
історичної дійсності як світу об’єктів. Отже, пізнавальні зусилля класичної 
історичної науки зводяться до копіювання минулої реальності. Так, 
В.Б.Антонович, М.П.Драгоманов робили наголос на нагромадженні і 
впорядкуванні історичних фактів, які повинні “очиститися” від 
суб’єктивних нашарувань. При цьому, щоб зрозуміти культурно-
історичний світ, досліднику необхідно включитися в загальний зв’язок 
об’єктів. 

Погоджуючись з тим, що вивчення окремих деталей культури є 
необхідним елементом культурно-історичного пізнання, відзначаємо, що 
результати подібних досліджень не забезпечують розгляд їх у внутрішній 
єдності, тобто якісної характеристики. Культура на будь-якому рівні свого 
функціонування не просто співіснує з іншими сферами людського життя, а 
проникає в них, виявляючи себе у політичній діяльності, у ставленні до 
праці, у мистецтві, наукових дослідженнях та ін. 

Некласичні пізнавальні моделі інтерпретують історію культури як 
індивідуальну реальність, що є значущою лише для переживаючого її 
суб’єкта. Дослідження в такому випадку здійснюється інтуїтивно, 
безпосередньо, тобто незалежно і в обхід науково-понятійного пізнання. 
Переосмислення, наділення культурного явища особистим смислом дає 
можливість зв`язати розрізнені фрагменти дійсності та однобічні відносини 
в нову цілісність. 

Першими серед тих, хто намагався не копіювати дійсність, а творчо 
перероблювати її в результаті осмислення життєвих явищ, були українські 
романтики А.Гулак-Артемовський, А.Мелетинський, С.Руданський та ін. 
Особливий спосіб дослідження реальності продовжили розробляти 
філософи життя, екзистенціалісти: вони намагалися дати таке тлумачення 
історичного феномену, яке б не зводилося до однозначної формули, а 
передбачало антропологічний принцип дослідження, пізнання культурно-
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історичного процесу “внутрішньо” – через людину, через “проникнення” в 
самосвідомість людей конкретно-історичної епохи. 

Постмодерністський суб’єкт протиставляє об’єктивній культурно-
історичній реальності мовну конструкцію. Представники “нарративістської 
історії” прирівнюють її до особливого виду “письменства”, в якому 
провідна роль належить творцеві історичних знань – історикові культури. 
Підкреслимо, що в “деконструкції” головне не смисл, який вкладає людина 
в ті, чи інші цінності і передає його іншим засобам загальнозначимих 
мовних структур, не конкретне “розуміння”, особливе витлумачення 
певних культурно-історичних цінностей, а зосередження дослідника на 
сприйнятті динаміки людського існування, безперервному і безмежному 
процесі життя. Від дослідника історії культури в такому випадку 
вимагається уважно вдивлятися “крізь текст” в історичну реальність, 
описувати структури, ігноруючи проблему людини в історії. 

Однак пафос повного та остаточного вилучення людини з історії не 
виправдався, на наш погляд, бо саме “соціокультурне поле” формують 
люди. Тому в другій половині ХХ століття пошук нових пізнавальних 
моделей культурно-історичного знання тривав і одним з результатів його 
стало формування українознавства, що презентує компаративістські методи 
дослідження. 

Проведений аналіз пізнавальних моделей культурно-історичного знання 
у співвідношенні з еволюцією європейської філософсько-методологічної 
думки свідчить, що українознавчі студії трансформують різноманітні типи 
суб`єкт-об`єктної кореляції. Виходячи з цього можна виділити такі етапи 
становлення та розвитку культурно-історичних студій: 

1. Дескриптивний рівень дослідження, що накопичує історико-
культурні факти. 

2. Проективний. Історико-культурні дослідження на цьому етапі 
інституціалізують поділ предметного поля культури в такі галузі, як історія 
мистецтва, літератури і техніки; фольклору та збагатили їх конкретними 
фактами (так звана "класична історія"). Відносно самостійний суб'єкт-
дослідник слідує загальноприйнятому в науці дослідницькому проекту. 
При цьому ігнорується вся складність проблематики між суб'єктом-
дослідником та предметом пізнання: "об'єктивуючому субєкту" достатньо 
здійснювати реалізацію спеціальних емпіричних методів дослідження. 

3. Інтроективний. Дослідник такого типу виступає проти існування 
культурних феноменів у формі надіндивідуальної реальності, історія 
культури його цікавить не в своїй фактичності, а в значущості для людини. 
Тому в дослідженнях відповідного типу для більш адекватного розуміння 
сутності культури застосовуються аксіологічні параметри. Критерієм 
істинності визнається конструктивна суб`єктивність, творче осмислення 
того, що відбувалося в дійсності. 

4. Децентраційний (постмодернізм, друга половина ХХ ст.) – 
епістемологічні статуси дослідника і самого об’єкта дослідження є 
ідентичними, суб’єкт і об’єкт виступають рівноправними творцями 
дійсності. Дослідник-постмодерніст одночасно виступає в ролі наратора, 
ілюстратора та демонстратора різноманітних характеристик та рис 
культурно-історичного явища. Цілісно-динамічне та безособистісне 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 330

зображення історії забезпечує появу нових ракурсів тематики досліджень: 
регіональних, локальних історичних пошуків, що тісно пов’язуються з 
міським, екологічним і т. д. контекстом. 

П`ятий етап дає можливість визначити характерні риси нової 
дослідницької програми, – діалогічного взаємозв’язку. Мова йде про 
розуміння історії культури, яке одночасно є взаєморозумінням. Дослідник 
кінця ХХ століття розгортає своє дослідження в рамках суб’єкт-суб’єктних 
зв’язків, причому головна увага приділяється іншому суб’єкту – людині як 
суб’єкту в його соціокультурній обумовленості. Українознавець в такому 
разі намагається аналізувати взаємодію, взаємопроникнення культури та 
людини, “дістатися” до творчої свободи особистості.  

Діалогічні характеристики пізнання, на наш погляд, відкривають 
невичерпні можливості для осмислення культурно-історичної 
проблематики. Відтворюючи образ людини минулих епох, ми незалежно 
від наших намірів, одночасно заповнюємо і свій власний образ, створюємо 
матеріал для міркувань про нашу культуру. 

Для тотального, у всіх можливих ракурсах, вивчення культурно-
історичної реальності передбачається створення відповідної 
культурфілософської парадигми в історичній культурології - історіософії 
культури. Якщо в загальнофілософській системі рішення корінних 
теоретичних проблем про сутність буття та людини виступають у вигляді 
абстрактно-теоретичних формул, то в українознавстві, завдяки історіософії 
культури, відкривається можливість їх розгляду і оцінки в тісному зв'язку з 
реальним історичним процесом. Українознавець, на наш погляд, 
намагається зрозуміти відрізок минулого в дзеркалі власної культури, і для 
цього вивчає культурно-історичні форми. У зв`язку з цим розкривається 
процес формування дослідника – морфолога культури, що вивчає 
артефакти та їх об’єднання в синхронному та діахронному планах.  

Таким чином, українознавча пізнавальна стратегія розглядається як 
можливість синтетичного дослідження культурно-історичних явищ. 
Осмислення та опис історії культури можливі при свідомому застосуванні 
протилежних пізнавальних процедур – логіки та інтуїції, раціонального та 
ірраціонального, об’єктивного та суб’єктивного. Інтегруючий підхід в 
дослідженні історії української культури дозволяє більш послідовно 
враховувати вплив культурного процесу на суспільну динаміку, тим самим 
забезпечувати більш цілісне уявлення про багатоманітність форм 
культурно-історичного життя. Принципово новою є стратегія, спрямована 
на реконструктивне моделювання соціокультурних реалій минулого 
“мікроісторії” як доповнення до “макроісторії” епохальних подій. Саме 
така перспектива дозволяє розглянути історію культури як багатовимірну 
реальність. У підсумку українознавство розвивається шляхом створення 
все більш повного інтегрального образу культурно-історичного світу. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС  

ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ КОНЦЕНТРІВ  
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті висвітлюється проблема зародження, формування і 

становлення українського етносу в контексті українознавства. Головна 
увага приділяється походженню українців і дослідженню таких етнічних 
ознак, як мова, територія, традиційна культура, ментальність, 
самоідентифікація тощо. 

 
Початок третього тисячоліття руба поставив перед людством Землі 

глобальну проблему самовиживання і саморозвитку. Важкий спадок кінця 
другого тисячоліття, а саме бурхливого ХХ століття – зброя масового 
знищення, тероризм, протистояння багатих країн і бідних (Північ-Південь), 
демократичних і тоталітарно-корумпованих (Захід-Схід) тощо, усе це 
нелегким тягарем лягло на плечі людської цивілізації. Як вирішити ці 
питання? Силою зброї, чи за столом переговорів, чи поєднуючи ці два такі 
непоєднувальні фактори, хтозна… Але рішення буде знайдене, і в цьому 
складному процесі історичні, культурні, політичні та економічні надбання 
кожного народу планети Земля будуть задіяні та використані. Повторюємо 
– кожного, у тому числі й українського!  

Проте нам, українцям, на відміну від таких потужних чинників 
світового цивілізаційного процесу, як: народ США, японці, китайці, євреї, 
англійці, німці та ін., ще треба скинути постколоніальні кайдани, 
розправити свої крила і злетіти не тільки над Східною Європою, а й над 
усім світом, перетворившись із "речі в собі" у "річ для всіх". Щоб ця 
авторська мрія стала доконаною реальністю, нам треба задіяти і 
використати насамперед ідеологічний фактор впливу на власних 
співвітчизників зокрема і на людську цивілізацію взагалі. 

Одним із важливих, якщо не самим головним елементом ідеологічного 
наступу на внутрішнє вітчизняне і зовнішнє світове поле діяльності може і 
повинно стати українознавство. Українознавство – це не тільки система 
наукових знань про Україну й українців у просторі та часі, якою вона є в 
даний історичний момент на початку ХХІ століття. Українознавство має 
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бути національною ідеологією, ідеологічним стрижнем Української 
держави, української політичної нації, кожного українця! Нам, 
українознавцям, можуть закинути, що ми замість більшовицько-
комуністичної ідеології хочемо насильно насадити іншу, українознавчу. 
Проте всім відомо, що навколишній світ чи то фізичний, чи то 
цивілізаційний, ніколи не терпить порожнечі. Якщо українознавство по 
праву не опанує ідеологічну нішу сучасного вітчизняного соціуму, то її 
опанують інші концепції і реалії, а саме: космополітизм (у найгіршому 
розумінні його значення), корупціонізм, клановість, державний бандитизм 
тощо. Купка олігархів багатіє і жирує, а більшість пересічних громадян 
існує та животіє. Хіба про таку незалежність мріяли вони в 1991році? Ні! 
Хіба за таку Українську державу кінця ХХ – початку ХХІ століття гинули 
свідомі українці в 1917-1921 рр., в 1942-1952 рр.? Ні! Не треба боятися 
українознавства і не треба з ним завзято боротися, як це роблять деякі 
державні службовці і науковці. Треба допомогти йому спертися на ноги, 
зайняти своє місце в українському суспільстві. Дуже влучно зазначає 
вчений-українознавець Петро Кононенко: "Українознавство в своїй основі 
має спрямовуватися не проти когось (чи то подібних наукових предметів), а 
на пізнання та розбудову Вітчизни, отже – в ім’я торжества правди, добра, 
справедливості, миру і в Україні, і в інших народів"1. 

Українознавство має на меті не розколоти і так пошматований на різні 
політичні угруповання вітчизняний соціум, а стати тим міцним підґрунтям 
завдяки якому завершиться процес становлення української політичної 
нації, розбудова демократичної правової високотехнологічної, сильної 
національної держави. Саме власна держава і тільки вона дасть змогу 
всебічно розвиватися особистості зокрема й українському народу взагалі, 
тим самим збагативши політичне, економічне, культурне і мілітарне 
надбання світової людської цивілізації. Розпочинаючи дослідження цієї 
проблеми, а саме – розв'язуючи конкретне завдання щодо вивчення 
українського етносу як одного із важливих концентрів українознавства, ми 
використовували таку сукупність способів теоретико-практичного 
опанування теми як: по-перше, порівняльно-історичний метод, коли 
шляхом порівняння виявляємо загальне й особливе у розвитку українського 
та інших етносів, причин цих подібностей і розбіжностей, базуючись при 
цьому на уявленні, що історичний розвиток етнонаціональних явищ має 
загальні закономірності вияву. Треба наголосити, що залежно від 
конкретних пізнавальних цілей ми використовуємо в основному три види 
історичних порівнянь: історико-типологічне (вивчення явищ, що в процесі 
розвитку набули схожих ознак); історико-генетичне (вивчення явищ, що 
мають єдине генетичне коріння або генетичний зв’язок), історико-
дифузійне (вивчення явищ, які набули схожих ознак унаслідок 
етнокультурних контактів). По-друге, типологічний метод одного з 
важливих універсальних засобів упорядкування багатющого емпіричного 
матеріалу, який передбачає виявлення всієї різноманітної сукупності 
однопорядкових явищ як певної тотожної цілісності, де ключовим і 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 11. 
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головним поняттям є тип. Разом з тим тут треба виділити такі особливості 
типологічного методу як: типологізація інформації, коли упорядкування 
схожих та історичних ознак явищ здійснюється науковцями в синхронному 
аспекті; періодизація, коли конструювання моделі однопорядкових ознак 
робиться в часовому аспекті; класифікація, коли ми систематизуємо 
зібраний фактичний матеріал за визначеними критеріями. По-третє, 
структурно-функціональний метод, як спосіб аналізу етносоціальних явищ, 
подібний до цілісної системи, при цьому ми визнаємо, що елементарні 
структури, наприклад, етногенез українців, який ми досліджуємо, виконує 
певні функції всередині системи або для структур більш високого порядку, 
таких, як етногенез людства тощо. По-четверте, комплексно – 
міждисциплінарний метод, коли для вивчення етносоціальних явищ як 
цілісних систем, що мають складну структуру, ми залучаємо матеріали 
різних наук, наприклад українознавства, етнології, історії, археології, 
етнографії, мовознавства, фольклористики, антропології, філософії, 
філології тощо. По-п’яте, системно-компонентний метод, коли ми 
виявляємо і досліджуємо існуючі зв’язки між усіма компонентами 
(складовими) етносоціальних явищ, при цьому останні уявляються 
цілісними системами, що мають внутрішню структуру з відповідною 
ієрархією між її частинами. У процесі аналізу можливе також використання 
математичного апарату варіаційної статистики1. 

Отже, усі вище перераховані методи є науковими способами досягнення 
поставленої мети, а саме: показати значення українського етносу як одного 
з важливих концентрів українознавства. 

Треба зазначити, що проблема походження, становлення і розвитку 
українського етносу завжди привертала увагу вчених, особливо після того, 
як Україна здобула незалежність. Разом з тим, лише деякі серед наукових 
праць підходять до вирішення цього завдання фахово і комплексно, 
використовуючи всі надбання українознавчої методології. Сучасний стан 
розвитку українознавства, не тільки як науки, системи наукових знань, але і 
як національної ідеології державотворчого процесу в сучасній Україні, дає 
змогу поглянути з нових позицій на концепції формування і розвою 
українського етносу. Їх переосмислення у світі новітніх 
міждисциплінарних досягнень дасть змогу збагатити вітчизняну і світову 
науки модерними аналітичними дослідженнями про минуле, сьогодення і 
майбуття українського етносу. 

Насамперед треба виділити монографії Петра Кононенка: 
"Українознавство" (1996); "Свою Україну любіть" (1996); і у співавторстві з 
Тарасом Кононенком "Український етнос: генеза і перспективи" (2003). 
Праці Леоніда Залізняка: "Нариси стародавньої історії України" (1994), 
"Походження українського народу" (1996), "Від склавінів до української 
нації" (1997), "Первісна історія України" (1999). Книжку Володимира і 
Ярослава Баранів "Походження українського народу" (2002). 

                                           
1 Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Луцьк: 
Вежа, 1999. – С. 15-17. 
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Також важливі такі дослідження, як: Макарчук С.А., Турій О.Ю. 
"Український етнос (Історичний розвиток)" (1990); "Етнонаціональний 
розвиток України: Терміни, визначення, персоналії" (1993); Паучок В.К. 
"Етногенез українського народу і становлення національної символіки" 
(1993); "Етнос і соціум" (1993); Нельга О.В. "Курс лекцій з етнології" 
(1995); "Мала енциклопедія етнодержавознавства" (1996); Пономарьов А. 
"Етнічність та етнічна історія України" (1996); Нельга О.В. "Теорія етносу" 
(1997); "Основи етнодержавства" (1997); "Життя етносу: соціокультурні 
нариси" (1997); Онищенко І.Г. "Етно – та націогенез в Україні 
(Етнополітичний аналіз)" (1997); Степико М.Т. "Буття етносу: витоки, 
перспективи (філософсько-методологічний аналіз)" (1998); Тиводар М.П. 
"Етнологія" (1998); Мостяєв О.І. "Історичне буття етносу (філософсько-
методологічний аналіз)". Автореф. дис. … канд. філософ. наук (1998); 
Надольська В.В. "Загальна етнологія: понятійно-термінологічний аппарат" 
(1999); "Етнос, Нація. Держава: Україна в контексті світового 
етнодержавницького досвіду" (2002); "Етнонаціональні процеси в Україні: 
історія та сучасність" (2001) тощо. 

Попри всі перераховані вище праці проблема українського етносу як 
одного з важливих елементів українознавства залишається ще 
малодослідженою і потребує свого подальшого вивчення. 

Досліджуючи український етнос у просторі і в часі, треба зразу ж 
визначитись з такими поняттями як "народ", "етнос", "нація", щоб 
уникнути плутанини з їх тлумаченням. Ми вважаємо, що термін "народ" 
має два головних значення. Перше – спільність людей, яка історично 
сформувалась на конкретній географічній території, об’єднана спільним 
походженням, історією, традиціями і звичаями, мовою, самосвідомістю, 
самоназвою, культурою тощо. Це, наприклад, вислів – український народ, 
польський народ тощо. Друге – соціально-політична спільнота людей, 
громадян однієї країни незалежно від їх етнічної приналежності. 
Наприклад – "народ України", "народ Росії" тощо. 

На нашу думку, термін "етнос" теж має два значення. Перше, як вважає 
вчений Михайло Тиводар, центральне поняття в сучасній етнології, що 
означає форму існування людей розумних (homo sapiеns), етнос – це стійка 
природно та історично сформована на певних територіях динамічна 
людська спільнота, що має власну самоназву й усвідомлює свою єдність, 
протиставляючи себе всім іншим аналогічним утворенням і відрізняється 
від них стійкими і своєрідними рисами культури, способом життя, 
етнічними стереотипами. Тому науковець переконаний, що саме етноси є 
носіями таких цінностей, які потім відображаються і знаходять вираз у 
матеріальній культурі і побуті, духовному житті і мові, психічному складі й 
етнічних стереотипах, популяційно-антропологічних вимірах, політичній 
організації тощо, саме без них та без почуття спільного походження і 
спільної історії не існує жоден етнос1. Друге – спільність людей, яка 
проживає на певній місцевості, має спільну історію, культуру, мову, побут 
тощо, але не має власної держави (не отримала політичного 

                                           
1 Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 56, 64. 
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самовизначення). У своєму дослідженні ми будемо вживати термін "етнос" 
у першому розумінні. 

Ми вважаємо, ще термін "Нація" означає найвищий етап розвитку 
людської спільноти (народу, етносу), коли вона здобуває державність, 
розбудовує власну державу, практично реалізуючи національну ідею. Тим 
самим створює національну культуру, національну свідомість, національне 
військо, національний життєвий простір тощо. 

Отже ми, українці, хоча вже більше десяти років і живемо у власній 
державі, на жаль, так і не стали нацією, політичною нацією з великої 
літери. Ми перебуваємо зараз в екзистенційному часопросторі: між 
Європою і Росією, етносом і нацією, культурологічним буттям – небуттям, 
роблячи при цьому хаотичні рухи то в один то в другий бік... Доки?!!  

Має рацію вчений Петро Кононенко, коли стверджує: "Стало 
очевидним, що Україна не тільки знесилена економічно, а й вражена 
страшною внутрішньою хворобою денаціоналізації, що неминуче породжує 
явища деморалізації та дегуманізації, втрати волі до самодостатнього 
життя, а тим самим і самореалізації та здійснення визначеної природою 
історичної місії"1. 

Вивчаючи український етнос як один із важливих концентрів 
українознавства, треба наголосити на стрижневому аспекті цієї проблеми, а 
саме на етногенезі (походженні) українців. Чому ж вона нас так цікавить?  

Науковець Леонід Залізняк наголошує: "В наш доленосний для України 
час питання історичних коренів українського народу набуло небувалої 
актуальності. Адже народ, який не знає своєї історії і забуває власне 
минуле, не має майбутнього, тобто приречений зійти з арени історії. 
Пояснюється це тим, що історична свідомість усякого етносу є потужним 
консолідуючим фактором для нього. Тому завойовники завжди намагалися 
позбавити гноблені народи їхньої власної історії"2. 

Так вважає і вчений Петро Кононенко: "Розкриття українського 
етногенезу – це шлях до пізнання кожним свого органічного зв’язку з 
рідним народом, його природою, історією, мовою, культурою (а відтак – 
усвідомлення своєї як особистості, так і всезагальності, а також як своїх 
прав, так і обов’язків, як джерел, мотивів, так і наслідків формування та 
діяння), а тим самим з землею, вселюдством, космосом, адже як ми бачим, і 
український етнос є наслідком як індивідуально-субстанціального 
розвитку, так і багатоманітних впливів етносів Європи та Азії, що означає – 
їхнього соціального, духовного, психічного буття та культури. Це – 
найефективніший шлях до самопізнання та самореалізації, отже – до 
щастя"3. Саме тому, коли ми вивчаємо етногенез українців, досліджуємо їх 
генетичне коріння в товщі тисячоліть, доводячи при цьому ідентичність 
цього процесу загальноєвропейським, а значить загальносвітовим етнічно-
формотворчим стандартам, тим самим ми будуємо міцне підгрунтя для 

                                           
1 Кононенко П.П. «Свою Україну любіть». – К.: Твім інтер, 1996. – С. 3. 
2 Залізняк Л.Л. Від склавинів в до української нації. – К.: Бібліотека українця, 1997. 
– С. 39. 
3 Кононенко П.П. Українознавство... – С. 87. 
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становлення українця не як раба-малороса, чи хохла-кріпака, а як 
освіченого, волелюбного, заможного, впевненого в собі громадянина 
сучасної європейської держави Україна. Що було опорою аристократії в 
будь-якій країні і в будь-яку епоху?, – її родовід, її генеалогічне дерево. Ось 
тому і кожен народ, який претендує на провідне місце в цивілізаційному 
історичному процесі, хоче, щоб його інтелектуальна еліта дослідила свої 
витоки і створила власну родовідну книжку – етногенез своєї нації. Це і є 
одним із наріжних каменів надійного підмурівка потужної політичної нації 
й держави. 

За визначенням вченого Михайла Тиводара: "Етногенез – це вся 
сукупність історичних (соціально-культурних і біологічних) процесів, що 
проявляються при функціонуванні етносів від початків виникнення, на 
основі раніше існуючих компонентів, до складання обличчя етнічних 
спільнот та їх зникнення"1.  Професор Леонід Залізняк вважає, що відомі 
чотири головні концепції етногенезу українців: пізньосередньовічна, 
києворуська, ранньослов’янська і трипільсько-арійська. На його думку, 
перша й остання є найбільш сумнівними. Зокрема він пише: "За 
пізньосередньовічною версією українці як етнос з’явилися не раніше ХІV-
XVI ст. внаслідок розбиття татарами єдиного давньоруського народу. Ця 
заідеологізована концепція відображає імперські претензії на історичну 
спадщину Київської Русі. В радянські часи вона базувалася на відомих 
тезах ЦК КПРС 1954 р. про святкування "возз’єднання" України з Росією. 
Виникає питання: як міг консолідуватися своєрідний її чисельний етнос 
саме в той час, коли його етнічні території були роздерті та поділені між 
різними агресивними сусідами (Польща, Литва, Угорщина, татари). 
Очевидно він формувався раніше, у більш сприятливий для цього час 
єдиної національної держави – Київської Русі2.  

Леонід Залізняк наголошує: "Так звана трипільська версія походження 
українців стверджує, що український етнос вже існував за часів 
трипільської археологічної культури, тобто 5-7 тис. років тому. Українська 
історія зразу стає винятком із загальноєвропейської. Адже більшість 
народів помірної смуги Європи має вік близько 1,5 тис. років. Лише греки 
мають підстави опускати свої національні корені в глибину віків на 3,5 тис. 
років. Письмові джерела переконливо свідчать про існування (мікенської) 
мови уже в середині ІІ тис. до н.е. тобто за часів завоювання аріями долини 
Інду. Показово, що прибічники такого надзвичайного давнього віку 
українців є, як правило, аматори, а не фахівці історики. Пояснюється це 
тим, що фахівці розуміють неможливість довести безперервність 
культурно-історичного розвитку на українських теренах від трипільської 
культури до історичних українців. А це необхідна умова встановлення віку 
всякого суспільного явища (держави, народу, міста, культурно-історичного 
регіону) методами історії чи археології3.  

                                           
1 Тиводар М. Цит. праця. – С. 80. 
2 Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – К.: бібліотека українця, 1996. – 
С. 3-4. 
3 Залізняк Л.Л. Від склавінів... – С. 62. 
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Про це писав також і дослідник Віктор Петров: "Почнімо з Трипілля. 
Мова тодішньої людності нам невідома. Це примушує відмовитись від 
прямих етнічних визначень. Посилання на сталу осілість населення і 
безперервний розвиток землеробства в Наддніпров’ї від неоліту до 
згадуваних в літопису історичних слов'ян, як це робив Хвойка, не вирішує 
питання. Цього не досить, щоб називати трипільців далекими предками 
слов’ян і бачити в них найдавніших протослов’ян [тим паче пра-пра-
праукраїнців; автор]. Доводиться шукати інших шляхів і більш 
переконливої аргументації"1. Ось тому Леонід Залізняк наголошує: 
"Трипільсько-арійська версія етногенезу українців є типовим прикладом 
історичної міфотворчості, бо надто погано аргументується науковими 
факторами. Вона є породженням щирого патріотизму, зрозумілої недовіри 
до офіційної науки, аматорства та постколоніального комплексу 
меншовартості. Користь від цього псевдо-наукового, суперпатріотичного 
жанру українській державі сумнівна, а шкода –очевидна. Крім того, що в 
наш складний час дезорієнтується громадськівсть, дискредитується 
українська історична наука в боротьбі з ідеологічними супротивниками 
незалежності України"2. Хоча наведена цитата є дуже розлога, разом з тим 
вона надзвичайно важлива. Мов збільшувальне скло, вона вказує нам на 
важку хворобу, якою хворіє український етнос в кінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. – це безвідповідальний непрофесіоналізм. Винятки є, але їх обмаль.  

Згідно з третьою концепцією походження українського етносу, так 
званою києворуською, він почав процес свого становлення саме в той 
історичний період разом з росіянами і білорусами, коли росіяни займали 
лідируюче становище, простіше кажучи, старшували над іншими. Однак ми 
не можемо погодитися з цією гіпотезою. Навпаки, ми вважаємо Київську 
Русь першою ранньосередньовічною українською державою. За своєю 
сутністю – це була феодальна імперія, яка виникла в середині ІХ ст., а саме 
у 882 р. і фактично розпалася на незалежні князівства в першій чверті 
ХІІ ст. (1132 р.). Радянські, сучасні російські і деякі теперішні українські 
науковці (зокрема Петро Толочко, Михайло Котляр тощо) стверджують, що 
Київську Русь (Давньоруську державу, за їх визначенням) населяла так 
звана давньоруська народність, на грунті якої пізніше сформувалися етноси 
росіян, українців і білорусів. Отже, Давня Русь зі столицею в Києві, на їх 
думку, – колиска трьох братніх народів, серед яких російський – 
найперший3. Ми не поділяємо цю гіпотезу і вважаємо Київську Русь 
першою українською державою, де вирішальним прискорювачем 

                                           
1 Петров В.В. Етногенез слов’ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика. – К.: 
Наук. думка, 1972. – С. 203. 
2 Залізняк Л.Л. Від склавінів ... – С. 62. 
3 Мавродин В.В. Образование древнерусского государства и формирование 
древнерусской народности. – М.: Вышая школа, 1971, – С. 157-170; Мавродин В.В. 
Происхождение русского народа. – Л.: ЛГУ, 1978. – С. 3-8, 112-147. Толочко П.П. 
Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К.: Наук. думка, 1989. – 
С. 180-191; Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996 – С. 246-255; 
Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. – СПб: Алетейя, 1998. – С. 405-431; 
Котляр М.Ф. Історія давньоруської державності. – К.: КСУ, 2002. – С. 212-225. 
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державотворчих процесів стали варяги (вікінги), а головним 
державотворчим стрижнем – автохтонне місцеве населення – український 
етнос. Щодо росіян і білорусів, то вони були на околицях цієї 
багатоетнічної імперії, і лише з її руйнацією, змогли створити свої власні 
державні об’єднання, і наймогутнішою їх спадкоємницею стала 
Московська Русь (Московія). Отже, ми, сучасні українці, по праву можемо 
вважати себе нащадками і спадкоємцями військової слави і культурного 
багатства Київської Русі1.  

Ми приєднуємося до думки професора Леоніда Залізняка, який вважає 
ранньослов’янську версію походження українського етносу найбільш 
переконливою і науково аргументованою: згідно нею вік українців близько 
1500 років. Зокрема він пише: "Головним аргументом на користь цієї 
наукової концепції є безперервність етноісторичного розвитку на 
українських етнічних землях із середини І тис. н.е. до нашого часу. Це 
відповідає загальним закономірностям етногенезу в помірній смузі Європи. 
Саме в середині І тис. зароджується переважна більшість великих етносів, 
землі яких лежали вздовж північного кордону Римської імперії, що 
визначально вплинуло на європейську цивілізацію у ранньому 
середньовіччі. Після великого переселення народів та падіння Риму у V ст. 
ситуація в Європі стабілізується. Тому саме з цього часу простежується 
безперервний розвиток не тільки українців, а й інших народів, 
розташованих у зоні безпосереднього впливу Римської імперії – французів, 
іспанців, англійців, німців, румунів, чехів, поляків"2.  

Вчений Володимир Баран, грунтуючись на численних археологічних 
матеріалах, прослідкував безперервність культурно-історичного розвитку 
слов’ян на теренах Північно-Західної України від склавинів Волині V ст. до 
епохи Київської Русі3. Ці, та інші наукові факти дають можливість 
дослідникові Леоніду Залізняку стверджувати, що цей відтинок 
слов’яногенезу є першим, додержавним етапом формування українського 
етносу, тому тяглість етноісторичного розвитку на українських етнічних 
землях між середнім Дніпром і Карпатами, від склавинів Волині V ст. через 
лука-райковецьку культуру до південних русичів ІХ-ХІV ст. і далі, до 
козацької України, дає підстави бачити коріння українського етносу вже в 
кінці V ст. нашої ери. Зокрема, Л. Залізняк пише: "Отже, так звані ранні 
слов’яни V-ІХ ст. (корчацька, пеньківська, лука-райковецька археологічні 
культури) насправді були праукраїнцями. Ранні слов’яни – це абстрактне, 
штучне і далеке від історичної реальності поняття. Іншими словами, такого 
народу ніколи не було, як не існувало іранського, германського чи 
романського етносу взагалі, а існували окремі народи цих мовних груп. … 
Український етнос почав формуватися дещо раніше, а саме в V-VІІ ст. на 
теренах північно-Західної України. Пояснюється це перш за все його 

                                           
1 Фігурний Ю. Київ – головний державотворчий центр України, осердя формування 
і становлення національного війська ( від княжих часів до сьогодення) // 
Українознавство. – 2003. – Число 1 (6). – С. 266. 
2 Залізняк Л.Л. Від склавінів ... – С. 63-64. 
3 Баран В.Д. Баран Я.В. Походження українського народу. – К.: ІМФЕ 
ім. Рильського, 2002. – С. 308-313. 
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близькістю до центрів античної цивілізації, впливи якої були потужним 
каталізатором культурно-історичних процесів у всій ранньосередньовічній 
Європі"1.  

Займаючись дослідженням українського етносу як одним із важливих 
концентрів українознавства, треба наголосити. що ця проблема має 
багатовимірний характер. Професор Петро Кононенко наголошує: "Маємо 
на увазі, що різні етапи генезису українського етносу – це етапи не тільки 
з’єднання в національну цілісність, а й диференційні процеси: і в самому 
етносі (в плані формування духовно-інтелектуальних, соціо-психічних 
типів, груп та особистостей), і між етносами в процесі їхньої взаємодії. При 
цьому і єднальний, і диференціюючий процеси дуже складні, оскільки 
зачіпають сфери і біофізичні (природний генотип людини) й духовні, адже 
в ході схрещення людей і рас відбувається багатоаспектна взаємодія на 
рівні як фізичних, так і соціальних та культурно-релігійних структур, 
точиться боротьба формованих тисячоліттями якостей і рис, наслідком якої 
стає перемога одних первнів й асиміляція інших або гармонізація частин, 
або повне відчуження їх"2. 

А науковець Олександр Мостяєв гадає: "…Оскільки українці як етнос 
репрезентують себе перш за все як етнос історичний, урбанізований, 
політичний, письменний, то початок активної історичної творчості 
населення України і є початком етногенезу українського народу, а тяглість, 
безпосередня зв’язаність найдавніших історично зафіксованих подій з 
пізнішими етапами розвитку упритул до сучасності є підставою для 
виокремлення часу та території початку цього етногенезу. Всі інші 
(побутово-економічні, народно-мистецькі, лінгвістичні тощо) ознаки, які 
вивчаються етнографами, є або успадкованими від етнічного субстрату, 
який знаходиться по той бік української історії, або похідними 
емерджентними властивостями цілісної етнічної системи"3.  

Українському етносу, як дуже складній соціально-біологічній людській 
спільноті, притаманні такі головні ознаки: спільність мови, наявність 
певної території формування, традиційна культура, етнічна і національна 
самоідентифікація, ментальність тощо. Розглянемо найважливіші з них. 

Насамперед – це мова. Вчений Михайло Тиводар пише: "Однією з 
найважливіших рис етнічних спільнот є наявність мовної єдності. Мова, 
будучи головним засобом спілкування спільноти, системою збереження, 
приймання і передавання інформації, водночас відмежовує їх від людей 
інших етносів. Вона безпосередньо пов’язана з біологічною природою 
людини, бо функціонує шляхом дії механізму другої сигнальної системи. 
Водночас мова належить до найбільш стійких і добре зовнішньо виражених 
компонентів культури етносів, найчастіше виступає головною 
етнодиференціюючою рисою. Всі люди, які належить до одного етносу, як 
правило, говорять однією мовою (у тому числі її діалектами), яка для них 

                                           
1 Залізняк Л.Л. Від склавінів ... – С. 82-83. 
2 Кононенко П.П. Українознавство ... – С. 87. 
3 Мостяєв О.І. Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз). – 
Автореф. дис... канд. філософ. наук. – К., 1998. – С. 12-13. 
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рідна, тобто засвоюється з дитинства в сім’ї родин та навколишньому 
етнічному середовищі. Мова є становим хребтом етнічних культур, вона 
виконує важливу етнотворчу і етнооб’єднавчу функції. Мова найповніше 
пов’язана з культурно-побутовими особливостями етносів, бо їх культура, 
особливо духовна, найповніше виражається рідною мовою. Більше того, 
мова входить у культуру етносів, зберігає і передає способи їх мислення і 
психології. Це підтверджується й тим, що виняткова більшість етносів 
світу говорять своїми рідними мовами: українці – українською, грузини – 
грузинською, поляки – польською, словаки – словацькою, японці – 
японською і т.д."1 

Доля української мови, як і доля її носіїв українців, – важка і терниста. 
Скільки б не говорили про мелодійність, милозвучність, чарівність і 
старовинність нашої мови, один лише аспект буття українського етносу, а 
саме – бездержавність і перебування його в складі інших держав – 
метрополій перетворював "солов’їну" в то зіпсовану польську, чи то 
зіпсовану російську (так зване "малоросійське нарєчіє"), одним словом 
другосортну мову рабів і холопів. Ось так уся мовна краса спочатку 
розчавлювалася підкованим чоботом завойовника, а тепер (яка гірка іронія 
долі) супермодним черевиком чиновника-малороса. Отже, скільки живе в 
просторі і часі український етнос, скільки він бореться за існування, 
повторюємо, хоча б за існування власної рідної мови. Дуже влучно 
зауважив вчений М. Тиводар: "Так у минулому полонізація і русифікація 
українського етносу зумовили глибоке руйнування української мовної 
культури. Але це руйнування не було суцільним до того часу, поки 
зберігалось традиційне село, яке виконувало етнозахисну роль. Совєтська 
влада сплюндрувала традиційне українське село, а російсько-більшовицькі 
колонізатори розробили цілу концепцію двомовності українського етносу, 
а нині, розгорнувши російську мовну агресію, прагнуть домогтись надання 
російській мові особливого статусу. Мовний імперіалізм сучасної Росії 
втілився у політиці захисту зденаціоналізованого "русскоязычного 
населения", яке Т.Шевченко влучно називав "перевертнями" і 
"недолюдками"2. 

Ось тому питання державного статусу української і конкуруючої з нею 
російської мови надзвичайно загострилося. Для українського етносу це 
питання не тактичне, а стратегічне, тому що рідна мова служить не тільки 
вербальним механізмом передачі будь-якої інформації, вона насамперед 
гарантує історичне існування етносу в часопросторовому континуумі і 
буття створеного ним унікального мовного середовища, яке є одним з 
наріжних каменів світової мовної палітри. Тому надання українській мові 
статусу державної реально допомагає їй у нелегкій боротьбі з російською 
за виживання на початку ХХІ ст. 

Ми погоджуємося з етнологом Олександром Нельгою, який стверджує: 
"В Україні такою мовою [державною – Авт.] має бути українська мова, бо 
по-перше, частка українців тут справді становить значну більшість (72,2 

                                           
1 Тиводар М. Цит. праця. – С. 110-111. 
2 Там само. – С. 111. 
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відсотка населення), по-друге, українці дають країні своє ім’я, по-третє, 
Україна є для українців їхньою єдиною в світі етнічною батьківщиною, де 
вони тільки й можуть повною мірою задовольнити свої національно-
культурні та соціально-політичні потреби"1. Такої думки притримуються 
вчені Петро Кононенко і Тарас Кононенко, зокрема вони вважають: "Рідна 
мова з’єднувала людину з родом, природою, історією, вірою, філософією, 
мистецтвом (передусім словесним), з його родинними, обрядовими, 
календарними, дружинними (військовими) піснями й дійствами"2. 
Наостанок ми наведемо думку мовознавця Світлани Єрмоленко: "У 
тоталітарному суспільстві офіційна наука досить стримано послугувалася 
поняттям "рідна мова". Оскільки стрижневим було поняття двомовності, як 
характерної ознаки громадян союзних республік. Зміну в суспільній оцінці 
української мови і шляхи піднесення її соціального престижу в часи 
утвердження незалежної держави має розкривати українознавство"3. Але, 
додамо від себе: не просто українознавство, а наука і український етнос, що 
буде розбудовуватися сам, буде плекати і розвивати рідну українську мову, 
і все це в контексті планомірного і цілісного становлення українознавства 
як системи наукових знань про Україну й українців. 

Однією з важливих ознак українського етносу є спільність території 
його формування, розселення, відтворення і відмежування від своїх сусідів. 
М.Тиводар пише: "Для складання етнічних спільнот, члени яких 
розмовляють однією мовою, характерно, що всі вони знаходяться між 
собою у реальних міжпоколінних зв'язках. Такі спільноти могли виникнути 
лише в тих випадках, коли групи, які дали початок етногенезу, жили на 
певних територіях, вростали в них своїм господарством, матеріальною і 
духовною культурою, побутом. Особливо відчутний їх вплив на етноси, які 
знаходяться на початкових етапах свого етногенезу, коли кожна етнічна 
спільнота особливо активно адаптується, пристосовується до природного 
середовища"4.  

Отже, етнічна територія формування українців мала суттєвий вплив на 
становлення господарської і духовної культури. Зокрема, дослідник 
Володимир Паучок вважає: "Ймовірно, на формування етногенезних знаків 
найперше впливали елементи етнопраці українців – речі хліборобської 
культури, обставини природного та зміненого людиною середовища. Жито, 
заколосене поле, зерно, снопи, солома, домашні тварини, трави і квіти, 
сіно, а також повітряна і водна стихії, сонце, небо – всі ці найістотніші 
елементи праці українського етносу…"5 А науковець Ірина Онищенко 

                                           
1 Нельга О.В. Теорія етносу. – К.: Тандем, 1997. – С. 298. 
2 Кононенко П.П. Кононенко Т.П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, 
перспективи. Історична місія. – К.: Наук. вид. центр. «Наша культура і наука», 1999. 
– С. 12. 
3 Єрмоленко С. Українська мова як концентр українознавства. // Наука самопізнання 
народу: Зб. Матеріалів і наук. праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка. – К.: 
Веселка, 2002. – С. 89. 
4 Тиводар М. Цит. праця. – С. 113. 
5 Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки. 
– Тернопіль, 1993 – С. 105. 
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стверджує: "Одним із визначальних факторів етногенезу і життя етносу є 
територія проживання, єдність якої забезпечує історичну тяглість, 
політичну і економічну цілість, нарешті сприяє витворенню нації і її 
оформленню в державу. Етнос бере свій початок на певній території, і коли 
він цю землю втрачає, вона продовжує для нього існувати в культурі, мові, 
свідомості. Тому не можна зводити територію тільки до традиційних 
уявлень як про частину земної поверхні під суверенітетом держави, бо це 
поняття багатозначне"1.  

Треба обов’язково наголосити на внесок у вивчення цієї проблеми 
відомого національного вченого, засновника сучасної української географії 
та геополітики Степана Рудницького. Він ще у 1923 р. писав, що серед 
п’ятьох основних прикмет, які об’єднують людські особистості в одну 
національну групу, саме питома суцільна національна територія, на якій 
була або може бути питома національна держава, є визначальним 
чинником формування етносу. Отже, на думку Степана Рудницького, 
національна територія – це головна основа нації, він досліджував ще 
чотири основні аспекти етнічної (національної) території, а саме: її межі, 
склад, географічне, в тому числі геополітичне, розташування і вплив 
рідного середовища2.  

Отже, спільність території формування, становлення, подальшого 
розвитку є надзвичайно важливою для українського етносу, його 
геополітичного становища в сучасному світі і в майбутньому 
цивілізаційному розвої. 

Важливою рисою українського етносу є самобутність його традиційної 
культури. Етнолог М.Тиводар під етнічними традиціями розуміє 
комплекси, сукупність установлених способів господарювання, форм 
матеріальної і духовної культури, суспільного життя і побуту етносів, що 
передаються від покоління до покоління майже в незмінному вигляді. На 
його думку, всі вони складалися в ході тривалих історичних процесів, 
особливостей господарського і соціально-економічного розвитку етносів та 
своєрідностей природно-географічного середовища, культурно-побутові 
особливості передаються з покоління в покоління, стають традиційними, 
стійкими і живуть навіть тоді, коли умови життя змінились. Він також 
пише: "Найповніше традиції проявляються в господарстві, типах будівель, 
одязі, їжі, сім’ї, побуті, святково-обрядовій культурі, тобто в особливостях 
традиційно-побутового життя. Так, українське житло в степах глинобитне, 
а в лісах зрубне, у росіян – лише зрубне, без обмазки стін… Український 
віз пристосований для запрягу волів і дуже відрізняється від російської 
"телегі", пристосованої для запрягу коней. Українські ковалі надавали 
особливих форм навіть сокирам, мотикам, лопатам, а сапа не має аналога в 
традиційних культурах інших етносів"3.  

                                           
1 Онищенко І.Г. Етно-та націоненез в Україні (Етнополітологічний аналіз). – К.: 
Четверта хвиля, 1997. – С. 189. 
2 Рудницький С. До основ українського націоналізму. – Відень; Прага 1923. – С. 162. 
3 Тиводар М. Цит. праця. – С.117. 
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Одним з визначальних аспектів етнічної традиційної культури є її 
мілітарний компонент. Дослідник Олександр Штоквиш вважає, що певні 
елементи мілітарної культури можуть відігравати і відіграють роль 
атрибутів культури національної, а також часто є справжніми шедеврами 
національного мистецтва, крім того, важливу роль у житті та збереженні 
етносу відіграє усна народна творчість, тісно пов’язана з військовими 
чинниками1. 

Для українського етносу, на нашу думку, мілітарна складова його 
традиційної культури у всі історичні часи була надзвичайно важливою. 
Відсутність природних захисних кордонів, геополітичне становище на межі 
Європи й Азії, в оточенні осілого Заходу і кочового Сходу – усе це 
постійно змушувало українців продукувати зі свого середовища військовий 
елемент. Хоча боротьба із нападниками велася з перемінним успіхом, до 
активу треба записати створення ранньосередньовічної імперії Київської 
Русі-України, козацької Гетьманщини, визвольних змагань 1917-1921 рр., 
боротьбу Української Повстанської Армії зі сталінським тоталіризмом. 
Щодо пасиву, то це непоодинокі факти з історії українського етносу 
захистити свою державність від ворожих зазіхань протягом тривалого 
історичного періоду. Проте ми вважаємо, що в вітчизняній традиційній 
культурі військовий дух звитяги і перемоги, Дух лицарства, козацтва, 
січового стрілецтва, українських повстанців завжди буде наснажувати 
український етнос на його тернистому шляху розбудови політичної нації, 
побудови Української Самостійної Соборної Держави, і що головне – 
збереження і захист її традицій, її сутності допоки живуть українці.  

Отже, неповторність традиційної культури українського етносу, у тому 
числі і її мілітарних аспектів, є його важливою ознакою серед інших 
етносів. 

Для українського етносу необхідними є етнічна і національна 
самосвідомість як одна з форм власного самопізнання. Михайло Тиводар 
пише: "Етнологія розрізняє два аспекти етнічної самоідентифікації: 
індивідуальну етнічну самосвідомість та свідомість етнічної спільноти 
(етнічну свідомість). Обидва аспекти фіксують самоідентифікацію членами 
етнічних спільнот свого стану й культурно-побутової єдності. У першому 
випадку етнічна самосвідомість – усвідомлення етнофором [індивідом – 
авт.] своїх етнічних інтересів, дій, почуттів, думок, мотивів. Цим 
фіксується юридичне і моральне право (індивіда) на етнічну 
самоідентифікацію, вільний вибір етнічної належності… Другий аспект 
етнічної свідомості – це свідомість етнічної спільноти, тобто уявлення 
членів етнічної спільноти про самих себе та історичну спільність інтересів і 
долі. Такі уявлення можуть бути правильними чи помилковими, 
справедливими чи несправедливими, точними чи приблизними, але вони 
завжди суб'єктивні і існують лише в головах людей. Етнічна свідомість 
зберігає і передає весь процес етногенезу, складання і взаємодію його 
властивостей як історично сформованої міжпоколінної спільноти. Поява 

                                           
1 Штоквиш О. Мілітарна складова етнічної культури // Життя етносу: 
соціокультурні нариси. – К., 1997. – С. 162. 
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свідомості етнічної спільноти засвідчує усвідомлення її представниками 
своєї ідентичності, тобто: єдності культурно-побутових традицій; 
поширення і вживання загальної самоназви; гордості за соціально-
економічні, культурні та політичні досягнення свого народу; відмінності 
від інших етносів і переконання в існуванні особливої крові свого етносу; 
наявності етнічних стереотипів і ментальності і т. ін."1  

А науковець Ірина Онищенко підкреслює, що етнічна свідомість – це 
сукупність уявлень, знань, настанов, спрямувань, які були прийняті особою 
в процесі етнізації, вона (етнічна свідомість) має досить складну структуру: 
етнічний характер, звички, темперамент, почуття, етноцентризм, 
самосвідомість, самоідентифікація, отже, весь досвід, накопичений 
попереднім поколінням, а також досвід власного життя, що відбивається на 
свідомості особи. Дослідниця наголошує, що самосвідомість, як одна зі 
складових частин свідомості, є, з одного боку, оберненістю свідомості на 
саму себе, послідовним усвідомленням актів свідомості; а з другого – це 
усвідомлення самою людиною (або спільнотою) самої себе, свого 
становища у світі, своїх інтересів і перспектив. Аналізуючи функції 
самосвідомості, дослідниця виділяє декілька груп: по-перше, самопізнання 
(яке включає самовідчуття, самоспостереження та самоаналіз); по-друге, 
самооцінку (самопочуття та оцінку себе відповідно до життєвих еталонів); 
по-третє, саморегуляція (самоконтроль, самодетермінація та 
самотворення)2.  

Що ж стосується національної самосвідомості, то етнолог Михайло 
Тиводар вважає, що соціально-політичний характер націй пов’язує 
національну самоідентифікацію з етнічною свідомістю та самосвідомістю, 
тому поняття "етнічна свідомість" і "національна свідомість" 
однопорядкові, отже, йому більш точним видається термін 
"етнонаціональна свідомість". Разом з тим він наголошує, що національна 
свідомість є виявом ідеологічного рівня етнічної свідомості, бо вона на 
перший план ставить боротьбу за національні права, історичні традиції, за 
свою державу, мову і культуру, засуджує етнічне зрадництво, вмотивовує 
політичні і військові дії національними інтересами та потребами тощо3. 

Усі ці теоретичні роздуми вчених про етнічну і національну свідомість є 
дуже важливими для українського етносу, а особливо на сучасному етапі 
його розвитку. Тому що саме зараз даються взнаки наслідки тієї 
колоніальної політики, яку проводили супроти українського етносу 
спочатку царська, а потім більшовицько-комуністична Росія. З цього 
приводу М. Тиводар пише: "Російські власті забороняли використовувати 
етнонім українці і назву країни – Україна, нав’язували самоназву малороси 
і російсько-імперську свідомість, замовчували існування самого народу і 
перекручували його історію, забороняли рідну мову, вчили українців 
зневажати свою культуру, історію і плазувати перед завойовниками. 
Російсько-більшовицькі шовіністи значно поглибили й урізноманітнили 

                                           
1 Тиводар М. Цит. праця. – С. 119-120. 
2 Онищенко І.Г. Цит. праця. – С. 203. 
3 Тиводар М. Цит. праця. – С. 123-124. 
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злочини російського імперіалізму проти українського народу. 
Прикрившись фіговим листком інтернаціоналізму, вони зламали і 
зруйнували українське селянство – основного носія традиційної культури, 
переслідували і фізично винищили національну наукову, творчу і 
політичну еліту та національно-свідомі прошарки селянства і робітництва, 
привчили українців зневажати свою історію, культуру і мову. Цим 
російсько-більшовицькі шовіністи домоглися того, що у 70-80 рр. ХХ ст. 
значна частина українців уже не ідентифікувала себе з українською нацією, 
а нині – не ідентифікує себе з незалежною Україною, продовжує вважати 
себе громадянами неіснуючої совєтської імперії. Ця частина українського 
етносу значною мірою і нині зорієнтована на Москву, "русскоязычие", 
"советский патриотизм", пропаганду україножерства. У свою чергу 
національно свідома частина українства з недовірою і зневагою відноситься 
до т. зв. "русскоязычных", усіх тих, у котрих національна 
самоідентифікація слабо розвинута. Це свідчить, що поглиблення етнічної 
національної самоідентифікації є одним з найважливіших завдань 
розбудови української держави"1.  

Однією з важливих ознак будь-якого етносу, у тому числі й 
українського, є його менталітет. Щоб зрозуміти український етнос, треба 
виважено й об’єктивно вивчити всю гаму психічних чинників, які 
формують його етнічний і національний характер (менталітет) у просторі і 
часі. Вчений Олександр Нельга вважає, що важливість збереження 
ментальності кожного етносу полягає в її неповторній цінності 
перетворення етногенезу на процес, який надає кожному окремому 
представнику людства можливість збагачуватися наслідком творення 
соціуму, яке відбувалося впродовж багатьох тисячоліть за різноманітних 
природних умов, і як підсумковий результат – етнічна ментальність 
втілюється у характерні особливості світосприйняття; моральні вимоги, 
норми і цінності; переважаючі життєві настрої; типи характеру; форми 
взаємин; ставлення до праці та організацію побуту тощо2. 

Етнолог Михайло Тиводар наголошує, що поняття менталітет 
(національний характер) можна трактувати як образ і напрям думок, спосіб 
мислення, склад розуму, звичок і настроїв, духовний і внутрішній 
(психічний) склад особистостей соціальних, професійних і політичних груп 
населення, як прояв особливості його територіальних державно-політичних 
та етнічних спільнот, тому ментальність постає перед нами у вигляді 
ієрархії ідей, поглядів, уявлень про світ, оцінок і самооцінок, способів 
світосприйняття і висловлювання думок. На його думку, ментальність та її 
ієрархія формування в процесі етногенезу, етнічних процесів і міжетнічних 
контактів і водночас особливості її формування визначаються соціально-
економічними, історичними, політичними та ідеологічними чинниками. 
Разом з тим він стверджує, що існує два типи ментальності. Перший тип – 
національна ментальність, специфічна соціальна, політична, ідеологічна та 
побутова практика населення країни, способи сприймання і розуміння ним 

                                           
1 Тиводар М. Цит. праця. – С. 122. 
2 Нельга О.В. Курс лекцій з етнології. – К.: КВГУ, 1995. – С. 132. 
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зовнішніх і внутрішніх обставин свого життя. Саме вона передає 
особливості психічного стану і світогляду людей, котрі живуть у складі 
певного моноетнічного чи поліетнічного державно-політичного утворення. 
Національна ментальність складається під впливом соціально-політичних, 
ідеологічних та інших чинників і може змінюватись упродовж двох-трьох 
поколінь. Її зміни добре фіксуються в домінуючих життєвих настроях, 
характерних особливостях світовідчуття і світосприйняття, у системі 
моральних і естетичних цінностей та вимог, у принципах виховання, у 
формах взаємин між людьми, у ставленні до природи, праці, у політичній 
культурі тощо. Яскравий приклад – формування ментальності "совєтських 
людей". Але головне те, на думку дослідника, що національна ментальність 
ігнорує ту частину ідей, поглядів, уявлень про світ, смаки, моральні й 
естетичні цінності, способи висловлювання та передавання думок і 
відчуттів, світогляд, навички, поведінку, загалом культуру, що стали 
традиційними і складають суть етнічної культури. Отже, другий тип – це 
етнічна ментальність, сформована в процесі етногенезу, особливості 
психічного складу, традиційного світогляду, світовідчуття і 
світосприйняття членів етнічної спільноти. Вона формується під впливом 
спадкових етнопопуляційних, геопсихологічних, історичних, 
етногенетичних, політичних, культурно-міфологічних та інших чинників 
упродовж усього періоду зародження, становлення і розвитку того чи 
іншого етносу1.  

Так, М. Тиводар стверджує: "Такий зміст і характер етнічної 
ментальності засвідчується навіть частковим аналізом менталітету 
українців. Так, багатство земель України сприяло формуванню в українців 
закоханості в природу, ліризму, споглядального і спокійного характеру. 
Водночас багатство землі не вимагало від українця надзусиль для 
виживання, а тому в них недостатньо розвинена соціальна і політична 
активність. Але при цьому вони працелюбні, якщо їм робота до душі. 
Історичні чинники та політичні реалії сформували войовничість українців 
козацької доби, схильність до військової служби, порядків, доблесті. 
Впродовж другої половини ХVІІІ-ХІХ ст. політичне та національно-
культурне і соціальне поневолення спричинило формування в значної 
частини українців таких негативних рис, як атрофованості національних 
почуттів, етнонаціональне ренегатство (зрадництво), відсутність 
національної гордості і т.п. Загалом для ментальності українського етносу 
характерні такі системотворчі властивості, як: а) зосередженість на 
проблемах особисто-родинного світу; б) закоханість у природу рідного 
краю, рідної землі; в) анархічний індивідуалізм, що проявляється в 
безпідставних претензіях на отаманство та недостатньо розвинені 
національно-державницькі устремління; г) перевантаження в поведінці і 
діях емоційного, чуттєвого над вольовим, інтелектуальним, розумним і 
практичним і т.ін."2  

                                           
1 Тиводар М. Цит. праця. – С. 129-131. 
2 Там само. – С. 130-131. 
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Отже, українському етносу, щоб не розчинитися (не асимілюватися) в 
середовищі інших народів, треба зберігати і посилювати позитивні 
ментальні якості і позбутися по можливості негативних – цим самим ми 
забезпечимо собі поступальний розвиток і місце серед інших людських 
спільнот.  

Таким чином, головними ознаками українського етносу є: мовна 
спільність, а саме – функціонування в його середовищі рідної мови; 
наявність власної споконвічної етнічної території; самобутня традиційна 
культура, у тому числі і її мілітарна складова; існування етнічної і 
національної самосвідомості, самоназва, менталітет, стереотипи поведінки 
тощо. Усі ці основні етнічні властивості українців сприяли і сприятимуть 
збереженню їхньої самобутності.  

Проте будь-який етнос, а нас цікавить насамперед український, який 
консервується і самоізолюється, не розвиваючись у 
загальноцивілізаційному поступу, приречений на виродження, а в 
майбутньому – розчинення в середовищі інших, більш потужних та 
амбітних людських спільнот, які разом з тим будуть краще пристосовані до 
історичних, політичних, економічних, націо-культурних реалій сьогодення 
і завтрашнього дня. Яке місце українців у цьому процесі? Це питання 
зовсім не риторично-споглядальне, а навпаки – конкретно-аналітичне. Чи 
підніметься український етнос на вищий ступінь свого розвитку і 
самовдосконалення та займе гідне місце серед політичних націй ІІІ 
тисячоліття, чи, врешті-решт, розчиниться в російсько-азійському 
безбережному океані? 

Українцям не треба боятися глобалізації. Навпаки, ми вважаємо, що 
глобалізаційні процеси дають ще один шанс українському етносу 
вибратись із застійного болота, у якому він зараз перебуває. Глобалізація – 
це не панацея від усіх бід, це не абсолютне щастя для всіх людських 
соціумів і особистостей, вона має свої негативні риси, проте її найбільший 
позитив – підтягнення відстаючих у своєму розвитку етнічних спільнот до 
рівня розвинених демократій європейського, американського чи 
японського типу. Ми не ідеалізуємо перераховані вище варіанти розвитку, 
але саме на цей проміжок часу вони увібрали в себе багато найкращого за 
всю історію земної цивілізації гомо сапієнс.  

Саме тому українцям для власного поступального розвитку треба 
вчитися і розвиватися та інтегруватися у загальноцивілізаційні процеси. 
Зауважимо, при цьому не треба сліпо все копіювати і переймати, шлях – 
тільки творче опрацювання, переосмислення і врахування власних 
вітчизняних реалій і особливостей.  

Отже, що чекає український етнос уже сьогодні і який він шлях обере 
завтра? Саме ми, науковці-українознавці насамперед повинні допомогти 
всім українцям, від пересічного громадянина до керівників країни, 
усвідомити вагомість вибору і нарешті посприяти в міру своїх сил і 
можливостей здолати всі перешкоди на шляху поступального руху вперед і 
самовдосконалення народу. Проведемо паралелі між народом Сполучених 
Штатів Америки й українським етносом, порівнюючи їх етнонаціональні 
процеси. Вчений Михайло Степико пише: "Проте зауважимо, що періодом 
існування нації етногенез не "вичерпується", можливі й інші стадії 
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соціоцивілізаційної зрілості людства. Приклад американської нації показує 
якраз і часовий ("тимчасовий") характер існування нації, і "вічний" 
(історичний) – буття етносу. Не випадково термін "плавильний тигель", 
який вживався для характеристики етнонаціональних відносин у США, 
замінено не більш адекватний – "культурна поліфонія"1.  Проте ми 
вважаємо, що йдеться не про заміну понять, а про зовсім інші стадії 
етногенезу американського народу. Якщо на першому етапі переважали 
змішувальні чинники в так званому американському плавильному горні, то 
вже на другому етапі отримана амальгама під назвою американська 
політична нація, яка не нівелює свої етнічні складові, а навпаки – 
використовує і розвиває їх позитивні елементи, але підкреслимо – саме 
позитивні, щоб у підсумку отримати багатокультурну мозаїку. Саме це, 
цілісне мозаїчне панно американської нації, з честю пройшло 
випробовування 11 вересня 2000 року і довело свою життєздатність у 
боротьбі з зовнішніми і внутрішніми викликами долі і фатуму. На наше 
щире переконання, вся ця мозаїка розсипалася б на дрібні уламки, якщо б 
не мала за основу могутній стрижень американської політичної нації! 

А що ми маємо в Україні? Ми вважаємо, що цей етнонаціональний 
процес дуже затягнувся і це загрожує українцям втратою 
самоідентифікації. Дослідник Михайло Степико зауважує: "Етногенез – це 
втягування в коло взаємодії все більшої кількості етносів. Це його 
"генеральна лінія". І якщо це було характерно для племені, народності та 
нації, то можна прогнозувати виникнення і таких спільнот, які "знімуть" 
ознаки нації. Маються на увазі "паннаціоналізми". Їх можна визначити як 
рухи за об’єднання в єдиній культурно-політичній спільноті кількох 
суміжних держав на основі спільних культурних рис або "спорідненості 
культур"2. Ми не з усім погоджуємося в наведеній цитаті, але факт 
залишається фактом: українському етносу загрожує небезпека розчинитися 
в етнічному, державному полі Російської Федерації, і навіть не через 
військово-політичну, а через культурно-економічну експансію північно-
східного сусіда. Ось тому нам, українцям, треба діяти, бо буде пізно. Зовсім 
недавно на прохання тижневика "Дзеркало тижня" соціологічна служба 
Центру Разумкова 16 жовтня 2003 року провела телефонне опитування 
жителів чотирьох великих міст України, включаючи Київ. За довільною 
вибіркою було опитано 2035 респондентів віком старше 18 років : у Києві – 
535, у Львові, Донецьку і Сімферополі – по 500. Одне із запитань було 
таким: "Нещодавно російський політик Анатолій Чубайс заявив про 
створення в перспективі Росією "ліберальної імперії" на пострадянському 
просторі, причому першим кроком стане створення Росією, Україною, 
Білорусією і Казахстаном Єдиного економічного простору. Хотіли б Ви 
жити в такій імперії?" На превеликий жаль, бажаючих жити в "ліберальній 
імперії" за Анатолієм Чубайсом виявилося дуже багато. Наведемо сухі, але 
надзичайно промовисті цифри. Київ – так (21,7), ні (60,6), важко відповісти 

                                           
1 Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-
методологічний аналіз). – К.: Тов. «Знання», КОО, 1998. – С. 123. 
2 Степико М.Т. Буття етносу… – С. 123. 
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(17,7). Львів – так (12,6), ні (67,2), важко відповісти (20,2). Донецьк – так 
(55,4), ні (26.4), важко відповісти (18,2). Сімферополь – так (78,8), ні (7,2), 
важко відповісти (14,0). Отже, навіть у столиці України – Києві кожен 
п’ятий із числа опитаних за "ліберальну імперію", у Донецьку – більше 
половини, у Сімферополі – три чверті. Автор матеріалу слушно зауважує: 
"Що за цим: невір’я у власну державу як таку, невдоволення нинішньою 
владою, ностальгія по Союзу? Як видно, мають місце й інші причини. І все 
ж забагато бажаючих для країни, яка нещодавно відсвяткувала 12-річчя 
своєї незалежності, керівництво якої проголосило мету: домагатися 
членства в НАТО і Європейському Союзі"1. Якщо цей процес триватиме і 
далі, то український етнос перетвориться в малоросійсько-хохляцьку 
народність, а Україна – знову в малоросійську губернію…  

Серед вітчизняних вчених існує концепція, представники якої, зокрема 
це Михайло Степико стверджують, що Україна – багатоетнічне 
суспільство. Він пише: "Це й є найсуттєвіший інтегративний сенс поняття 
"етнополітична і державно-політична соборність". Бо якщо хоч на хвилину 
забувати про це, то об’єктивно це означає скочування до імперського 
ставлення до 130 неукраїнських народів-етносів, які поки що прагнуть цієї 
соборності, або – теж об’єктивно – "виходити" – на вибухові етнополітичні 
колізії типу боснійської. Ще В. Паретто висловив припущення, що в 
багатоетнічному суспільстві "національно-історична ідея" лише одного 
(нехай і провідного) народу подекуди може бути швидше негативною, ніж 
позитивною цінністю"2.  

Ми з цим твердженнями не погоджуємося, і вважаємо, що в нашій 
державі є тільки одна, автохтонна, титульна українська нація (за 
результатами всеукраїнського перепису населення, етнічними українцями 
визначилося 78 % громадян країни) й етноси національних меншин (татари, 
поляки, росіяни, євреї, угорці, румуни, білоруси тощо), які внаслідок тих чи 
інших обставин прийшли і залишилися жити на наших землях. Час лікує 
рани, і не треба події минулого (наприклад, татарсько-українські чи 
польсько-українські протиріччя) екстраполювати в сучасне життя. 

Взагалі, міжетнічні та міжнаціональні військові конфлікти, жахливий 
приклад цього – Балкани 80-90 рр. ХХ ст., – це дорога в нікуди, а т.зв. 
етнічні чистки – ганьба цивілізованого людства. Тільки міжетнічний мир, 
злагода і взаєморозуміння допоможуть нам стати європейською країною. 
Проте, наголосимо, українською, але космополітичною, національно-
правовою, а не зрусифіковано-корупційною державою у центрі Європи! 

Українські етнічні росіяни мають власну величезну Російську 
Федерацію, українські поляки й угорці – розвинені європейські країни 
Польщу і Угорщину тощо. Лише ми, українці, – маємо одну і єдину 
Україну, яку нам треба розбудовувати і за яку треба боротися, бо в інших 
місцях земної кулі нас не чекають (за винятком, як дешевої робочої сили і 
покірних сексуальних рабинь – дуже гірко про це писати). Тому нам треба 

                                           
1 «Житимемо у ліберальній імперії?» // Дзеркало тижня. – 2003. – № 40 (4650). – 16 
жовтня. – С. 2. 
2 Степико М.Т. Цит. праця. – С. 199. 
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працювати, і українцям, і всім іншим громадянам України, хто обрав її 
місцем свого постійного проживання, розбудовувати модерну цивілізовану 
європейську державу, а міжетнічна співпраця стане міцним і надійним її 
підмурком. А це реально, у вітчизняній історії це вже траплялося, 
найкращий зразок тому – Запорізька Січ. Переважну більшість її мешканців 
становили українці, але там було немало поляків, росіян, татар, волохів 
(румун і молдаван), євреїв тощо. Проте всі вони були запорожцями – 
українськими козаками, спілкувалися між собою українською мовою, 
вірили в єдиного Бога… Соціальні конфлікти на Запоріжжі виникали, а 
щодо міжетнічних, ми щось не знаходили про це історичних свідчень, так 
що це гарний приклад нам – нащадкам запорожців. 

Науковець Ірина Онищенко пише: "Держава повинна не українізувати 
росіянина, єврея або поляка, це може призвести лише до протистояння, а 
забезпечити можливість вільного розвитку усіх етносів у демократичній 
державі зі спільною ідеєю будівництва нової нації – не української, а 
всього народу держави України. Тільки такий підхід у змозі подолати 
суперечності між державою та нацією"1. 

Отже, пані Ірина вважає, що нам треба працювати не над творенням 
української нації, а створювати націю народу України. Безсумнівно, така 
нація буде говорити на "общедоступном и общепонятном", сповідувати 
відповідні цінності, а значить рухатися не до Європи, а до “рідної по духу” 
Росії з її неоімперськими амбіціями. Ми вважаємо, що український етнос 
хворий і хворий дуже серйозно. Нам не потрібно зараз українізувати 
росіян, поляків тощо, нам потрібно українізувати самих українців, 
вилікувати їх від хвороби під назвою "меншовартісність" і "малоросійство". 
Тільки тоді, коли український етнос вичавить із себе по краплі рабську 
кров, він перетвориться на високорозвинену націю. Але й цього буде 
замало. Отже, коли українці стануть не просто нацією, а політичною 
(державною) нацією. Під державною нацією ми розуміємо таку політичну 
спільність громадян різних етносів, які проживають на території нашої 
країни, вважають її своєю рідною Батьківщиною і віддають всю свою 
енергію, наснагу, працю, творчість на розбудову Самостійної Соборної 
Української Держави. Отже, у цьому випадку росіяни, поляки, угорці, 
румуни, євреї перетворюються з потенційної "п’ятої колони" в побратимів і 
однодумців українського титульного етносу-нації. Нам дуже потрібні 
колективізм, добра агресивність росіян, шляхетність і гоноровість поляків, 
розум і виваженість євреїв, завзятість угорців тощо. Ось тому Україна не 
тільки для українців, а для всіх етнічних спільнот, які проживають на її 
землях. Разом з тим повинна існувати взаємоповага і взаєморозуміння між 
українцями та іншими етнічними меншинами. Український етнос сприяє 
розвитку їх мовно-культурних проблем, вони ж у свою чергу мають 
поважати і знати наші культурні традиції, розуміти і розмовляти в 
міжетнічному спілкуванні не російською, а єдиною державною 
українською мовою. 

                                           
1 Онищенко І.Г. Цит. праця. – С. 177-178. 
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Вчений М. Степико пише: "Стосовно етнонаціонального розвитку 
України історія висуває безальтернативне завдання: з конгломерату понад 
130 народів – етносів, що її населяють, створити самовизначений 
монолітний народ – населення з міцною серцевиною – "політичною 
нацією", над котрою тільки й спроможна підноситись правова держава і в 
базисі якої поступово могло б визріти громадянське суспільство"1.  

Ми погоджуємося з думкою науковця, за винятком фрази 
"конгломерату понад 130 народів – етносів, що її населяють", бо це вже від 
лукавого, це вже підтасовка фактів. Зовсім ненауково ставити знак рівності 
між титульним українським етносом, який нараховує за останнім 
всеукраїнським переписом населення більше 37 млн. чоловік, і кількома 
сотнями чи десятками навіть декількома представниками малочисельних 
етносів, які проживають на теренах нашої Вітчизни. Ось так деякі науковці 
створюють міфи, які потім використовують непорядні політики, коли 
заявляють, що Україна багатонаціональна і багатоетнічна країна, і тому 
українська мова має рівні права, можливості для розвитку і 
функціонування як, наприклад, російська, польська, угорська, румунська, 
іврит тощо. Ні! В Україні існує тільки одна державна мова – українська, і 
кожен громадянин нашої країни повинен її знати і спілкуватися нею, 
особливо ті з них, що перебувають на державній службі, від рядового 
вахтера до найвищих чиновників, урядовців і депутатів усіх рівнів. Щодо 
використання мов етнічних меншин, які живуть на наших землях, то будь-
ласка, хай спілкуються ними в місцях свого компактного проживання, в 
своїх культурницьких організаціях і представництвах тощо. А поки в 
Україні панує у всіх сферах російська мова, а українська перетворилася на 
бідну родичку-жебрачку, гармонійного, справедливого суспільства не буде. 
Ми поважаємо російську мову, але коли вона витісняє українську мову на 
околиці в її рідній державі, перетворюючи її врешті-решт на вимираюче 
"нарєчіє", то тоді вже не до любові і поваги. Питання постає руба – запанує 
в Україні російська чи українська мова, бо це є визначальним для долі 
народу, культури, держави. Якщо російській мові надати статус офіційної, 
чи другої державної, то через декілька поколінь наша "солов’їна" 
перетвориться спочатку на мову пісенно-фольклорних ансамблів, а потім і 
взагалі на мертву мову. А представники українського етносу знову стануть 
малоросами, а потім і взагалі кондовими росіянами – громадянами 
агресивної неоліберальної імперії. А цій новітній російській імперії конче 
необхідні будуть працьовиті руки малоросів і хохляцьке гарматне м’ясо, 
але не будуть потрібними люди високої громадянської свідомості. Так що в 
українського етносу немає вибору, точніше вибір є завжди, а саме: чи 
етнічна смерть і забуття, чи національне народження, відродження і життя 
– повнокровне і перспективне. Українці! Все в наших руках. Якщо ми не 
збережемо рідну материнську і батьківську мову, то поступово втратимо 
етнічну самоідентифінацію, забудемо власну культуру, спотворимо свою 
ментальність і врешті-решт асимілюємося в російській політичній нації. Це 
гірка правда, але така реальноздійснима. Велике починається з малого, 

                                           
1 Степико М.Т. Цит. праця. – С. 200. 
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перед українським етносом важкий шлях розвитку власної політично-
державної нації. Ми, українці, повинні його здолати і перемогти – в ім’я 
слави предків, в ім’я наших нащадків. Кожна історична епоха ставить свої 
завдання і надзавдання, кидає виклик і вимагає відповіді. Ми, українці ХХІ 
століття, повинні виграти свої Жовті Води, створити політичну націю і 
розбудувати демократично-правову могутню сучасну європейську державу. 

Недаремно вчені – українознавці Петро і Тарас Кононенки 
наголошують: "Тому кожне покоління на питання: коли виник український 
етнос, яким був і є його зв’язок з нацією, державою та вселюдством; що він 
вносить у загальноосвітній розвиток цивілізації і культури, – повинне 
знайти свою відповідь. Без цього ми не будемо господарями своєї долі"1.  

Безумовно, ми маємо знати власну історію, творити в напруженій праці 
сьогодення, закладаючи тим самим фундамент нашого майбуття. 
Науковець М.Степико зауважує: "Виникає парадоксальна ситуація: щоб 
розбудувати українське суспільство, українську національну державність, 
потрібна якась концепція, певна ідеологічна основа, але самі ідеї можуть 
виникнути тільки на основі осягнення специфіки буття українського 
народу, яке не має поки що характеру цілісності й самодостатності"2. 

Так, ми погоджуємося, що український етнос ще в процесі кристалізації, 
і не став він, на жаль, поки розквітлою нацією, тому що хворий, і хворіє 
він, як зазначалося нами вище, на меншовартість і малоросійство. Але ліки 
від цієї важкої, але виліковуваної хвороби є! Це українознавство! Це саме 
та концепція, саме та ідеологічна основа, на відсутність яких так бідкався 
шановний пан Степико. 

Тільки українознавство, повторимо, як цілісна інтегративна система 
наукових знань про Україну, українознавство в просторі і часі, може і 
повинно стати етнонаціональним ідеологічним стрижнем Української 
держави, української політичної нації і кожного громадянина-українця. 
Українознавство як надійна ідеологічна основа сучасного національного і 
державного процесу допоможе нам у розбудові Самостійної Соборної 
Батьківщини і нагадає ті гіркі помилки історії, які призвели український 
етнос до фатальних невдач, поразок і трагедій. Недаремно вчений П. 
Кононенко підкреслює: "…Хто не знає минулого – той приречений 
переживати всі його драми, а то й не мати майбутнього, а й всебічний 
аналіз та прогноз еволюції етносу, його проблем, бо без цього немислимий 
прогрес"3.  

Український етнос повинен стати активним і важливим суб’єктом 
світового політичного процесу ІІІ тисячоліття. Ми – не сироти, не 
безбатченки, не байстрюки, ми – українці! В нас пульсує кров індоаріїв та 
скіфів. Саме на наших теренах зароджувалося і формувалося слов’янство. 
Наші прапращури брали участь у війнах з Римом і Візантією. Наша 
Київська Русь була однією з наймогутніших східноєвропейських держав. 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: генеза і перспективи. 
Історичний нарис. Обухів, «ГНИП», 2003. – С. 3. 
2 Степико М.Т. Цит. праця. – С. 200. 
3 Кононенко П.П. Українознавство... – С.85. 
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Наші козаки – були знані в Європі і стали надійними захисниками 
християнського світу. Наші партизани – вояки УПА мужньо і самовіддано 
боролися з Соборну Україну. 

Так, українському етносу є чим гордитися, разом з тим є над чим 
замислитись: князівські чвари (ХІІ-ХІІІ ст.), козацькі міжусобиці (Руїна), 
поразка у визвольних змаганнях (1917-1921 рр.) …Але попри все у нас є 
Історія! Нам, українцям, треба обов’язково пам’ятати про особисті помилки 
і невдачі (яких було багато) а також про успіхи і перемоги (а вони, 
безсумнівно, були!), щоб не тільки в майбутньому, але і в реальному 
сьогоденні постати поміж світовою спільнотою міцною і поважною 
Українською Самостійною Державою. 

У нас було славне минуле, а зараз маємо сіре сьогодення. А щоб мати 
світле, достойне майбуття, треба щодня вичавлювати, як справедливо писав 
Антон Чехов, по краплі з себе раба – меншовартісного малороса, 
обмеженого хохла, бо в нас (автор цього дослідження теж не виняток), так 
багато рабства і холопства… 

Цей процес для українського етносу важкий, але реальний. Історія і 
минуле повинні стати для нас мудрим учителем. Для кращого і гіднішого 
життя українці мусять врахувати помилки і поразки попередників, і разом з 
тим взяти на озброєння їх героїчні діяння, культурні надбання і перемоги. 
Саме тому на цьому тернистому шляху нам стануть у пригоді звитяжні 
козацькі традиції. Своєрідність вітчизняного козацтва полягала в тому, що 
воно постало на історичний арені саме тоді, коли в ньому була найбільша 
потреба: татарські напади на погано захищені села і містечка, національний 
і релігійний гніт польських поневолювачів, полонізація й окатоличення 
власної еліти тощо. Все це призвело до того, що козацтво не тільки було 
могутньою військовою потугою і не стільки почало успішно відстоювати 
українські сакральні, соціальні інтереси, але, що є найголовнішим, стало 
провідною національною верствою – українською елітою, очолило 
Визвольну війну і створило українську козацьку державу – Гетьманщину. 
Хоча, на превеликий жаль, як самостійне політичне утворення вона 
проіснувала близько шести років, а потім протягом століття була лише 
автономією у складі Російської імперії, проте насамперед український 
етнос усвідомив для себе і показав тим самим своїм сусідам, що він є 
державницьким народом, а не покірним і безсловесним бидлом!  

Треба врахувати й те, що українське козацтво на відміну від російського 
(у першу чергу, донського) було поставлене в більш складні історичні 
умови і, окрім соціальної, змушене було вести і політичну боротьбу за 
національні та релігійні цінності. 

Промайнули століття, а й сьогодні козацькі традиції і незнищенний 
український козацький Дух можуть допомогти нам у вирішенні болючих 
сучасних проблем етнонацієдержавотворення. Так, наприклад, зараз в 
Україні зареєстровано майже 100 партій і політичних організацій, у ній 
також існують близько 50 козацьких формувань (серед них є навіть 
антиукраїнські, точніше –проросійські). Такий різноманітний і 
різнобарвний політичний спектр, така розпорошеність вигідні насамперед 
тим, хто хоче бачити Україну так званою "банановою республікою" – 
сировинним, людським придатком та неоколонією Сходу чи Заходу. Цих 
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можновладців цілком влаштовує сучасний політико-економічний стан 
країни, де панують корупція, злочинність, клановість, багатство сотень і 
злиденність мільйонів. Переважній більшості українців це не подобається і 
вони шукають вихід з цього жахливого становища. А він є! На нашу думку, 
це створення потужної загальнонаціональної козацько-державницької 
партії (об’єднання, блоку). Героїчні козацькі традиції минулого повинні 
допомогти українському етносу в будівництві сучасної національно-
демократичної правової країни. А її ідеологією, повторюємо, повинно стати 
українознавство, яке повністю грунтується на засадах національної ідеї. На 
цьому шляху треба буде зуміти гармонійно поєднати інтереси держави, 
народу й особистості. Це триєдине завдання важке, але його треба 
обов’язково виконати, інакше нам знову загрожуватиме втрата 
незалежності і статус колонії. У цьому аспекті є важливою і актуальною 
проблема пошуку українським етносом і його держави свого місця в 
системі світових цивілізацій. Тут гостро постає дискусійне питання чи нам 
треба сліпо копіювати Захід (євро-американські цінності), чи, можливо, не 
довго мучитися й обрати Схід (російсько-есендівський напрямок)? А чи не 
краще українському етносу знайти свій власний шлях, але не в розумінні – 
чогось такого виняткового і незбагненно-месіанського. Ні, нам, українцям, 
залучивши найкращі досягнення, найпередовіші технології і Сходу, і 
Заходу, досвід і друзів, і ворогів, треба стати творцями Українського Дива 
ХХІ століття. Опираючись на все це, ми станемо в змозі створити 
економічно-розвинену, самобутню, міцну, високоінтелектуальну і 
культурну національну державу ІІІ тисячоліття. В нашій вітчизняній історії 
подібне уже було. Саме так діяли українські козаки, які переймали від своїх 
супротивників (татар, турків, поляків, росіян) озброєння, тактику ведення 
бою, військову термінологію, деякі традиції та звички тощо. А в підсумку 
світова історія отримала таке яскраве і непересічне явище, як Український 
Козак! Цей неповторний феномен не схожий ні на татарського козака 
(легкоозброєного вершника), ні на польського шляхтича-драгуна, ні на 
турецького піхотинця (яничара), ні на російського аналога – донського 
козака. Він схожий лише сам на себе – на запорожця, на українського 
козака – хоча увібрав у себе все найкраще і не найліпше тієї звитяжної 
героїко-романтичної доби. Це схоже на мозаїчний калейдоскоп – де сотні 
кристаликів за допомогою системи дзеркал, створюють щоразу новий 
малюнок-візерунок, який зачаровує нас своєю красою і довершеністю. 
Адже українське козацтво, всотавши в себе різноманітні мілітарні 
компоненти, не перетворилося на якесь слабке, еклектичне утворення, а 
постало на їх грунті світовим явищем. Ось саме по такому шляху і треба 
рухатися українському етносу в ІІІ тисячоліття, переймаючи найліпше і 
будуючи власну національну державу.  

Тут гостро постає питання про роль пересічної особистості в суспільно-
політичному житті. Українці нерідко славилися своїм загостреним 
індивідуалізмом і нехтуванням загальнонародних інтересів. Цю негативну 
рису української ментальності влучно характеризують народні паремії 
(приказки і прислів’я). Наприклад: "Моя хата скраю, я нічого не знаю", 
"Своя сорочка ближче до тіла" тощо. Можливо, це негативна риса 
українського психічного характеру і спричинилася до їх невдач у 
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державному будівництві. І навпаки:  завдяки тоталітарній колективістській 
психології росіяни створили спочатку могутню Російську, а потім 
Радянську імперії, а зараз знову намагаються відновити колишню велич і 
міць імперської держави. Чи це їм вдасться, покаже час. З цього прикладу 
випливає нагальний висновок, що тільки збалансоване поєднання 
індивідуальних і колективістських якостей громадян дає змогу державі (як 
об’єднанню національно-свідомих громадян) сподіватися від пересічної 
особистості працьовитості, мужності, відваги, самопожертви в ім’я власних 
сподівань та інтересів рідної країни. 

Тут нам теж можуть стати у пригоді козацькі надбання і особливо 
традиції Запорізької Січі. Ця козацько-християнська республіка 
об’єднувала під своїми корогвами різноманітний люд – і колективістів й 
індивідуалістів. Проте згуртувавши їх докупи, Січ створювала з них 
непересічну людину – запорожця. Саме запорізький козак, залишаючись 
завжди самим собою, зі своїми позитивними і негативними рисами 
характеру, у відповідальний, конкретно-історичний момент ставав не 
тільки вправним і професійним воїном, а й творцем нового типу держави, 
суспільних відносин. 

Ми не закликаємо до творення нової української етно- 
національномілітарної спільноти (подібної до «совків» – «совєтського 
народа» штучно створеного інтернаціонального «коктейлю-конгломерату» 
етносів) Ні! Не можуть бути всі українці й українки - козаками та 
козачками, та це й не потрібно. Хоча такі козацькі риси як: мужність, 
хоробрість, чесність, войовничість, шляхетність тощо, – тільки б посилили 
національну ментальність. 

Люди від природи неоднакові а всезагальної рівності ніколи не було і не 
буде, проте в цивілізованому суспільстві сила одних підтримується чи 
компенсується розумом інших. Нам дуже хочеться, щоб слова «Україна», 
«українці» пов’язували не лише з Чорнобильською техногенною 
катастрофою, з країною тотальної корупції, з київським футбольним 
клубом «Динамо», чи з вправним нападаючим Андрієм Шевченком і з 
мужніми боксерами – братами Кличками...  А насамперед, щоб 
асоціювалися з демократично-правовою державою, з країною мудрих 
керівників, працьовитих трудівників, умілих підприємців, чарівних жінок, 
вправних воїнів. Нехай буде менше словесної патетики і більше реальних 
справ. Ми сподіваємося і віримо в те, що український етнос знайде в собі 
достатньо сил і наснаги, щоб стати європейською політичною нацією і, 
нарешті, побудувати розквітлу Українську Самостійну Соборну Державу! 
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Сніжко В. В. (Київ) 

 
МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ:  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕТНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ  
ДЛЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті розглядається природознавчий концентр українознавства. 

Автор вважає, що джерела української оригінальності знаходяться в 
творчій землеробській свідомості, зануреній в колективному підсвідомому, 
сформованому унікальними природними умовами лісолукової ботаніко-
географічної зони світу – України. 

 
Українознавство, як галузь освітньо-дослідницького комплексу 

сучасних наук України, повинне включати в себе фундаментальне 
дослідження джерел виникнення та розвитку українського етносу. Для цієї 
діяльності актуальними є досягнення етнопсихології, проте і той новий 
напрямок досліджень, який ми визначаємо як психоетнічну екологію, 
здатен значно посприяти у дослідженні природознавчого аспекту 
українознавства. На відміну від етнопсихології, яка вивчає і пояснює 
діяльність уже існуючого етносу, психоетнічна екологія воліє вивчити ті 
передтечі, які сприяють виникненню певних типів людності, формуванню 
етносів і їхніх оригінальних засад через особливості психічної діяльності і 
у безпосередній та найщільнішій сув’язі із Природою. 

Українські етнічні землі – це, головним чином, чорнозем, оригінальний 
за своїм геохімічним складом і зовсім відмінний від чорноземів 
євроазійських степів. Позаукраїнські суходольні та морські терена 
природним шляхом виокремили "острів": сьогоднішні Східна, Центральна, 
Правобережна, Прикарпатська, Закарпатська Україна аж до Берестейщини 
та Подесіння, поетично кажучи "від Сяну до Дону", утворивши собою 
зовсім особливу природну зону. Це дає можливість вести мову про 
особливу унікальність усього Довкілля цього регіону – етнічних 
українських земель. Геогідрологічні та біологічні процеси формували цю 
унікальність землі, води й повітря сотні мільйонів років, а згодом уже 
рослинні фітоценози формувались та переформовувались, обумовивши тим 
самим сприятливе середовище для виникнення людності з оригінальною 
еколого-етнічною психікою, найбільш адаптованим саме до цього 
унікального природного довкілля. Це довкілля разом з надземними 
особливостями біоенергетичних та електромагнітних полів сприяло 
утвердженню творчого землеробського архетипу людства. І сьогодні 
магічність Довкілля нестримно впливає на нащадків того прадавнього 
автохтонного населення, які є підсвідомими носіями унікального 
генетичного коду. 

Археологічне віднайдення в останні роки ХІХ століття Веніаміном 
Хвойкою трипільської цивілізації, яку він називав Давньоукраїнською, 
докорінно змінило уявлення науковців про концентрацію найрозвиненіших 
суспільств Планети Земля. Як на мене, саме цю культуру неолітичної доби 
слід вважати найрозвиненішою і найпрогресивнішою на той час у світі. 
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Глибинність змісту духовного життя тогочасного землеробського 
суспільства втілено в усвідомленні періодичного відновлення Матері-
Природи в результаті сезонного небесного шлюбу Матері-Сонця із 
Місяцем.  

Перші прадавні люди за археологічними розкопками з терен України 
були якнайщільніше пов’язані з листяними лісами, які тоді були поширені 
повюди, вважали своїм оберегом Ліс і тому сакралізували вовка. Бик – це 
вже пізніший землеробський символ неолітичної доби, який був земним 
символом втілення небесного тепла та життєдайного світла. Бик – спокійна, 
розважлива, впевнена в собі натура. Він іде повільно, але твердо, не 
нервуючи і не поспішаючи, символізуючи поступальний розвиток 
тогочасного суспільства. Наразі бик – це і богатир, сильна, справедлива, 
врівноважена людина. Небесною магічною особою був лелека, чорногуз, 
бусол, який здійснював зв’язок з Вирієм.  

Господарський розвиток трипільської культури сягав досить високого 
рівня, свідчення тому – археологічні знахідки, 20 сільськогосподарських 
культур, серед яких і злакові культури. На найвищому етапі розвитку 
основним знаряддям обробки грунту було рало, плуг. У розкопках 
знайдено багато глиняних жіночих фігурок – культ Богожінки: Матері, 
Діви. Головою роду була жінка, а психологія суспільства була докорінно 
відмінною від сучасної. 

На противагу творчій землеробській свідомості існувала свідомість 
шукачів, сформована невпинним пошуком "кращої долі" і втілена у 
загарбництві та відгінному скотарстві. Вона сформована також у 
неолітичну добу, але в інших умовах природного довкілля. Пріоритетом 
трипільської землеробської цивілізації в часи її найбільшого розвитку були 
протоміста, централізовано структуровані з чітким плануванням вулиць, 
будинки були одно- та двоповерхові (навіть триповерхові), функціонально 
поділені зсередини. Такі протоміста займали сотні гектарів площі й 
об’єднували велику кількість землеробів, а це на наш час є досить 
незвичним. Сучасні міста – багатоетнічні об’єднання, які вбирають у себе 
представників найрізноманітніших прошарків, крім аграріїв. 
Найочевидніші приклади з давнини: міста-держави Західної Азії, Давньої 
Еллади. Тому вражаючим є те, що ті давньоукраїнські, великі за обсягом 
міста були заселені переважно землеробами. Тих міст на теренах 
сьогоднішньої Правобережної України велика кількість і вони знаходяться 
безпосередньо близько поміж собою, а це свідчить про спільне культурне, 
суспільне, економічне, господарське життя тих міст-держав. Наразі це 
також є свідченням політичного об’єднання – федерацію, конфедерацію 
тощо. У конкретному випадку може йти мова про першу імперію Світу, 
творців-землеробів, осідлу людність. 

Близьке розташування великої кількості міст без військових оборонних 
споруд свідчить лише про їх не агресивну ідеологію. Об’єднання великої 
кількості людності в одному місті свідчить про існування спільних: 
психологічного простору та засобів комунікації – мови, системи лічби та 
(нехай примітивної) системи запису. Бо спілкування великої кількості 
поселень з метою порозуміння повинно мати не лише одну мову, а й 
писемність. Умови помірної кліматичної зони вимагають розраховувати 
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надлишковий харчовий продукт у такій кількості, яка б давала змогу без 
великих втрат пережити зимовий період, а для цього потрібні числення та 
писемність. Без цього нереальним є усе те, що насправді існувало за часів 
трипільської цивілізації і що нам розкривають археологічні знахідки та їх 
науковий аналіз. 

Давньоукраїнська (трипільська) культура була розвиненою 
урбаністичною цивілізацією з головною світоглядною засадою – культом 
Великої Небесної Матері, Великої Діви, Матері-Сонця: психо-
фізіологічним домінуванням Жіночого начала.  

Жіноче домінування могло виникнути виключно в природних умовах, 
де відбувається сезонна кліматична зміна тепло – холод. Наприклад, 
розгляньмо лісолукову зону помірного кліматичного поясу. 
"Комфортність" сучасного існування є настільки звичною, що ми анітрохи 
не усвідомлюємо, як залежні від цього типу сучасних умов штучного 
довкілля. І не лише фізично… Для того, щоб це відчути, сучасній людині 
потрібно опинитись взимку або дощової пізньої осені в умовах без 
найзвичніших засобів комфортності. Але ж за таких умов прадавній людині 
треба було ще й цілий день працювати на землі або вистежувати здобич: 
треба виконувати щоденну працю, а повернувшись додому, найжаданішим 
може бути лише тепло. Треба це відчути, як холодної пори, коли холод 
наскрізь пронизує тіло і паралізує діяльність мозку, позитивно впливає 
тепло. Тепло: фізичне тепло дає вогонь, а емоційно-духовну лагідність – 
цю найвищу психічну комфортність ладна створити лише жінка. Чоловік 
може створити своє, а жінка може – своє. Так от комфортність тепла може 
створити лише жінка. Цей аспект в умовах холоду зумовлюєє поклоніння. 

Якщо в умовах Півночі, тундри тощо комфортність тепла надає лише 
можливість виживання, бо через постійний холод генеза людності там не 
має активного інтелектуального поступу, окрім як штучно привнесені 
ззовні елементи цивілізації, то за умов помірної зони комфортність тепла: у 
холодний період – виживання, кількісне збереження людності і 
розмноження тощо, а для теплого періоду згадка про холод – це поштовх, 
психологічний стимул для активної господарської діяльності, здобуття 
постійного збільшення надлишкового продукту, удосконалення умов 
комфортності тощо. А, наприклад, у лісовій зоні тепло в холодний період – 
це частина суцільного виживання, бо і в теплий період точиться суцільна 
боротьба за кращу галявину, за кращий гай тощо – психічне вдосконалення 
і фізичне відточення загарбницької, а не творчої свідомості. У лісолуковій 
смузі головними засадами є творчі обставини: обробляй землю, а не 
загарбуй, вирощуй худобу, а не відбирай. Хоча психічні елементи 
загарбництва присутні, але вони не домінують. Не пріоритетною є й 
агресивна конфліктність. 

Енелітична кочова спільнота давньоукраїнського часу існувала, скоріш 
за все, у стані союзу племен і займала Північнопричорноморську частину 
Праукраїни з Доном та Північним Кавказом. Господарським устроєм її 
було скотарство з використанням прирученого коня. Кінь був ізотеричним і 
суспільним центром, він був прогресом і невід’ємною частиною кочівника. 
Народи інших регіонів сприймали чоловіка на коні як одне ціле – кентавр. 
Ця спільнота проживала щонайбільше в напівземлянках, об’єднаних у 
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маленькі штучно укріплені поселення. Їхнє світосприйняття формувалося 
на патріархальних відносинах з культом чоловічого божества та 
сакралізацією коня. У богорозумінні первнем була войовничість – боротьба 
Грому й Блискавки та війна із Змієм за жінку та худобу. Первнем виступав 
Богочоловік. Найпершим і щонайглибшим психічним уособленням, 
тотемом був вовк – "молоді вовки", зграя, загін рішучих, психоенергетично 
заряджених на одвічну боротьбу за чуже, яке "вартує того, щоби бути 
здобиччю", моєю здобиччю. Надалі тотемами цієї свідомості стають леви, 
тигри, леопарди, крокодили тощо. Навіть орел та міфічний грифон. Але 
психічно найпотужніший символ – кінь. Цікаве таке спостереження: одна з 
самоназв кіпчаків є дуже ліричною – лебеді. Пригадаймо, що назва річки в 
південній частині (найдавнішій) Києва – Либідь. Друга птаха за своїм 
містичним значенням у світогляді українців після "білого птаха з чорною 
позначкою" журавель, це також білий… лебідь. 

Світогляд прадавніх надчорноморців спирався на усвідомлення того, що 
життя суспільства тримається на силі зброї, войовничості й т.ін., тобто 
головним у всьому є культ сили: право жити має лише сильний, а від 
Природи можна всього домогтися силою. Спільноти з цією системою 
господарювання та таким світоглядом з Північного Кавказу та Північного 
Причорномор’я поширились на значні території Європи і Малої Азії, – це 
було безпосереднє вторгнення величезного союзу протоіндоєвропейських 
племен, які являли, можливо, щонайпершу, найдавнішу кочову імперію 
світу. Окультурились на теренах трипільської цивілізації. І вже значно 
згодом нова метисована людина, яка й була носієм нової спільної мови 
цього регіону, протосанскриту, нового богорозуміння і світогляду 
просувалася в напрямку Алтаю, в Іран та Індію, у Південну Європу. Це 
були пізніші спадкоємці братів Балвіра та Крішни, індоарійські племена.  

На українських теренах у пізньотрипільські часи внаслідок погіршення 
клімату спричинились несприятливі умови для подальшого розквіту 
традиційного тогочасного землеробського суспільства трипільської 
цивілізації: екологічна недосконалість ставлення до землі спричинила 
суцільну посуху, а архаїчність суспільних стосунків виявилась гальмом 
прогресу – усе вимагало оновлення. Чорноземи сприяють ефективній 
аграрній діяльності, яка спонукає часті пошуки, які ми спостерігаємо і в 
наш час. 

Рухливі дії відгонного протоіндоєвропейського скотарства з дрібною 
худобою та конярством сприяли переорієнтації господарської діяльності в 
Балкансько-Дунайсько-Карпатському регіоні та лісостеповій зоні 
Правобережжя України. Активна психічна настанова, революційність 
світогляду та рішучі переміни, які надавали широких прав войовничим 
чоловікам, сприяли швидкому просуванню мігрантів. Внаслідок таких 
подій відбулося накладення на світогляд і соціально-господарський устрій 
автохтонного населення регіону трипільської цивілізації, світогляду, 
богорозуміння і соціальних відносин нової, схильної до міграції людності 
кочовиків. Відбулась метисація автохтонного населення – войовничі 
племена скотарів винищували чоловіків фізично, асимільовуючи жінок та 
дітей. Саме в цей час виникають войовничі об’єднання жінок, які не хотіли 
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терпляче коритися долі і змінювати традиційний світогляд та суспільні 
стосунки. 

Асимільована людність перебрала офіційну ідеологію нового 
суспільства, яке в своєму загальному розвитку перебувало на значно 
нижчому культурному і духовному щаблі всесвітньої генези людства, але 
було агресивніше, рухливіше і потужно психоенергетично налаштоване. 
Рештки трипільської людності залишились підсвідомими носіями творчої, 
відтворюючої свідомості того суспільства, в якому були сформовані їхні 
пращури, яка закладалась ще з часів пралюдини і первинного суспільства, в 
умовах конкретного природного довкілля – лісолукової ботанічної зони: 
протоархепсихотип "людина-рослина" із фізіолого-генетичним стійким 
комплексом. Формування етнопсихіки цієї унікальної людності не 
припинялось, воно тривало серед свого природного ландшафту за сприяння 
стабільного довкілля, яке тисячоліття тому біоенергетичними 
особливостями та електромагнітними полями впливало на 
психоенергетичні центри, які разом з генетичною пам’яттю протистояли 
докорінному спотворенню, але пріоритетність була за Богочоловіком. 

Саме завдячуючи півсвідомим рушійникам цього психоетнічого та 
фізіолого-генетичного комплексу в лісостеповій зоні, наприклад, у часи 
Великої Скіфії існували скіфи-орачі і скіфи-землероби на противагу 
скіфам-кочовикам та скіфам-царським. 

Після першого пізньотрипільського поєднання людностей з рисами 
зовсім різної психічної підсвідомості: землеробської (умовно визначеної 
протоархетипом людності з душею рослини, т.зв. матріархат) та 
скотарської (умовно визначеної протоархетипом людності з душею 
тварини, т.зв. патріархат) на теренах довкілля, до якого повністю 
адаптована перша, утворився новий тип – психічна самобутність, яка 
почала формуватись приблизно з кінця ІІІ тис. до н.е. Увесь подальший 
період означений постійною міграцією в цей регіон людських спільнот із 
зовсім різним світосприйняттям, яке є видимим відображенням психічного 
підсвідомого. Тому автохтонний етнос постійно психічно коригувався, але 
завжди вглибині лишалось первинне підсвідоме, закладене ще на перших 
щаблях формування людності цього – тоді достатньо ізольованого від 
сусідів регіону. 

На думку К.Лоренца, сучасне суспільство під впливом 
псевдодемократичної доктрини перебуває у стані усвідомлення, що вся 
поведінка людини є наслідком її навчання. Поведінка людини, як у давні 
часи, так і сьогодні, слугує насамперед підсвідомому збереженню певного 
психоархетипу та збереженню або зруйнуванню конкретного суспільства. 
Тому в поведінці поєднані порівну риси, обумовлені генетичною 
спадковістю і риси, залежні від благословення або прокляття, що 
засвідчене в нас у щонайранішому дитинстві більш або менш 
проникливим, відповідальним та емоційно-здоровим родинним подружжям 
– батьками. 

Часті метисації дуже шкідливі і К.Лоренц зауважує, що "розкладення 
генетично закріплених форм поведінки загрожує нам апокаліпсисом, при 
тому в особливо тяжкій формі… Щоби зупинити генетичне виродження, 
достатньо триматися старої мудрості… У виборі дружини чи чоловіка, не 
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забувати простої й очевидної вимоги: вона повинна бути порядною – і не 
меншою мірою він". Але суспільства, особливо економічно розвинені, дуже 
інфантильні, а тому і легковажно граються безмежною 
інтернаціоналізацією модерного людства. 

Підтвердженням психо-генетичної спадковості рис протоукраїнського 
етносу виступають: орнаменти трипільської цивілізації, постійно 
відтворювані в українських вишиванках усіх регіонів та в писанках. Впадає 
в око, що, наприклад, трипільські розписи посуду повторюються в 
малюнках аборигенів Австралії, а в більш пізні українські орнаменти, 
наприклад, буковинські та гуцульські орнаментальні витвори з бісеру на 
голову тощо абсолютно подібні з литовськими, а також із деякими 
індійськими племенами Північної Америки, наприклад, з Міннесоти, але, 
як на мене, ці факти є не беззаперечними свідченнями того, що вони є 
привнесені безпосередньо вихідцями Трипілля. Це значно складніший 
процес, ніж привнесення їздовими на конях розпису посуду в Яншао чи 
Тасманію. Проте стійке прагнення до тяжкої та маловдячної землеробської 
праці у співдії з Природою (чи то на теренах України, чи на Далекому 
Сході, у Північній та Південній Америці чи Австралії); возвеличене 
шанування жінки як уособлення Матері-Землі; образне осягнення Довкілля 
й одухотворення його полянами, деревлянами, сіверянами, дулібами-
волинянами, білими хорватами, уличами, тощо з культом Природи-Матері; 
підсвідомий прояв того прадавнього возвеличення Богожінки – шанування 
козаками-запорожцями Божої Матері, Богородиці і ще багато іншого. 
Дійсно стійкі психоетнічні настанови природної адаптованості українців до 
"свого" довкілля, навіть поза тереном України, але за своєю еколого-
психічною настановою близькі етнічним українцям. Наразі звернемо ще раз 
увагу в ті пізньотрипільські часи ІІІ-ІІ тис. до н.е. – жорстока войовничість 
свідомості скотарів-кочовиків, а особливо вояків-кочовиків, загарбників 
докорінно змінили увесь життєвий і господарський устрій та 
світосприйняття, поступово перебудували і навіть дещо деформували 
психіку, бо після з’явлення "спільноти на конях" такої кількості 
мегаполісів, місцепоселень землеробів, як було перед цим, ніколи вже не 
виникало. А як це складно, навіть гіпотетично, уявити, що величезні міста 
існують поряд одне з іншим і не воюють! І у тих містах-красенях живуть 
землероби, не в халупах на курячих ніжках та на узбіччі прогресу, а в 
містах. Тож на скільки тисяч років давньоукраїнська дійсність випередила 
утопічні марева західноєвропейських протокомуністичних мрійників?.. 
Чому в одному випадку – реальність, а в іншому – марево? Тому, що зовсім 
інший стан світосприйняття як окремих особин, так і суспільств у цілому. 
Тому і психо-політичний рівень суспільства, в якому землероб у повазі, а 
не в стані кріпака у закоцюрбленій "спецівці", п’яного і затьмареного 
примітивністю прагнень разюче інший, досконаліший. А свідченням того, 
що ті протоміста-держави поєднані у свою "острівну" спільноту є існування 
"змієвих валів", метою яких було відокремитися від "світу з інших терен". 
У ті вали закладено матеріалу набагато більше ніж, наприклад, у піраміди 
Єгипту.  

Із стереотипів світогляду ХХ ст. н.е., де домінуючим є пріоритет сили і 
духовний образ Богочоловіка, дивним виглядає, що людність, яка населяє 
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Україну в останнє тисячоліття, не виявляла активної експансії у світ у 
вигляді завойовницької, загарбницької агресії. Виявляла лише експансію 
землеробську по всіх світах, а останні більш ніж два століття: у Росію, 
Канаду, Бразилію, Аргентину, США, Австралію. Таке "гречкосійство" та 
"свинопаство", вважають фахівці з "питань ментальності українців", 
відбувалось через те, що в психіці праукраїнців та українців на 
підсвідомому рівні домінує т.зв. "жіноче начало" та їхня довіра до "доброї 
неньки-природи", а це не потребує активного перетворення довкілля і лише 
закликає до продуктивної співпраці з ним. Саме таке емоційно-
одухотворене ставлення до Природи і довкілля у найширшому розумінні 
найчастіше закидається українцям як негатив, а в протиставленні 
споглядно-рефлексивної та активно-перспективної настанови вважається, 
що в українцях домінує перша, а це –пристрасна чутливість, надмірна 
емоційність, інтуїтивізм, ліризм і побутовий утилітарний імпресіонізм.  

Погляньмо ж на Схід, на далекий для нас азійський Схід – на Японію. У 
Японії домінуючим у світогляді є обожнювання Природи, а возвеличення 
виведених з цього світоглядних засад богорозуміння Шінто ("шлях Богів") 
з культом Великої Богині, прародительки роду, Аматерасу, яка дарувала 
японцям меч, дзеркало і яшмові підвіски – найсвятіші для кожного японця 
культурні символи. Шінто увібрало в себе і чутливість, і емоційність, 
ліризм, сентименталізм, а при тому ще й активізм. І все це, завдячуючи 
своїй територіальній ізольованості від окремішного світу, сформувалось в 
унікальний феномен: національну ідею, державну політичну ідеологію, 
суспільну філософію та релігію – шінтоїзм, який був психологічною 
домінантою самоусвідомлення себе унікальним народом, а згодом і 
державницькою нацією. 

А от природний чорноземний острів Україна так і не зміг відгородитися 
"змієвими валами" від агресивних "із заздрісно палаючими очима" сусідів, 
тому й відбувалися періодичні найрізноманітніші психологічні 
нівелювання й корекція природного прадавнього психоархетипу. Але 
цікавий екологічний феномен: скільки народів на теренах України не 
мігрувало, вони завжди розчинялись у безмежному психоетнічному морі 
автохтонів, чого гріха таїти, додаючи не завжди найкращих спадкових 
особливостей. Прадавні психоетнічні риси унікальності збереглися до 
сьогодні в етнічних українців, витримавши з величезними втратами 
багатолітній тоталітарний антиукраїнський геноцид, особливо 
найжорстокіший за останні 80 років: вбивства, виселення, розкуркулення, 
затоплення земель харизматичного центру українства і, навіть, 
найжорстокішу техногенну антиетнічну агресивну акцію – вибух атомного 
реактора в Чорнобилі. І як після виверження вулкану, на попелищі біля 
розпеченої лави з першими краплями дощу, проростають рослини, так і 
українці-землероби в "зоні" оживлюють, відроджують, відтворюють землю. 
Землероб – носій творчої свідомості – не лише ладен порпатись у землі (але 
ж і це є великим щастям!), він прагне гармонії, краси: духовної та земної. І 
як завжди було: хто творить, а хто руйнує. Українці приречені долею 
творити! Гордімося ж з того! Бо ми оригінальна нація творців-землеробів!  

У ранній трипільський період за часів формування землеробського 
світогляду головною особою роду була жінка. То була "жіноча ера!.." 
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Жінка була не лише носієм матеріального вогню – тепла сім’ї, роду, 
племені, а й продовжувачем життя всього суспільства і його внутрішнього 
тепла, психоенергетичного й духовного. Як і земля, вона з малого сім’я за 
складною біологічною дією народжувала нове життя. Ця дія була 
найутаємниченішою і дивовижною, вартою великого обожнення та 
пошанування, продовжувала існування роду, надаючи йому всіх ознак 
минулого, а вихованням спрямовуючи у майбутнє. Чоловік завжди і в 
усьому був допомогою: шукачем, охоронцем, обробником, винахідником, 
майстром тощо. 

Жінка визначала (сьогоднішньою мовою) загальну політику роду, 
племені, суспільства, бо головне завдання етносу – зберегти його й 
просунути на крок, на два і тільки вперед. Чоловік був дією і втілювачем 
цієї політики в життя, і від того, наскільки він був до цього здатний і як 
вдало він це виконував, залежало існування всього роду, племені, 
суспільства. 

У скотарів господар усього – чоловік на коні, а жінка у нього – це 
частина отари худоби, і чим більша отара, тим заможніший господар. Чим 
агресивніший господар, тим кращі пасовиська він знаходить і краще буде 
його отарі. Жінка належить чоловікові і повинна йому догоджати і при 
тому народжувати вояків, які б захоплювали нові пасовиська, проганяли з 
них сусідів, а якщо треба, то й знищувати їх, забираючи їхню худобу й 
пасовиська, жінок та дітей-рабів.  

Саме ці два різні психо-етнічні світогляди протиставились на теренах 
України майбутньої ще в ІІІ тис. до н.е., перемога тоді була на боці 
агресивних степовиків-скотарів, але і Земля-Мати, і Природне Довкілля, і 
Небесна Богиня-Сонце – лишилися глибоко в генетично підсвідомому, яке 
у спадок надавали жінки-матері подальшим поколінням. Матері опинились 
у нестерпних умовах: їхня свідомість існувала як усвідомлення себе 
вільною божою істотою, а нові обставини надавали принизливо-кріпацьке 
животіння. Щоб вижити в нових умовах загарбницького середовища, 
жінки-автохтонки повинні були адаптуватись до нового суспільства, бо 
розпочиналась "чоловіча ера". Ера загарбників, завойовників, "сильних 
чоловіків" на українському терені. Пристосовуватись вони вчили і дітей 
своїх: жорстокий чужинець став і господарем, і навіть батьком, а мати – 
ніжною, доброю, але кріпачкою-наймичкою в своєму домі. Згодом 
приходили нові й нові завойовники: а з ними "батько-чужинець" – хазяїн, 
не турботливий господар, який усім піклується, а той, якому все дозволено 
і який до всього ласий. Маючи в глибинах своєї психіки високу 
демократичність, духовну вразливість та ідеалістичне світобачення, 
чоловік-автохтон (сучасний українець) за умов існуючого політичного та 
соціального стану перетворився з дбайливого господаря у своєму домі на 
кріпака-виконавця чужої волі, у своєму ж таки домі, де його можуть 
зневажати, принижувати, а то навіть пропити чи програти в карти або 
обміняти на якусь річ чи собаку, якого зайда-хазяїн зневажливо називав 
смердом, бидлом, хохлом, жлобом, свинопасом, куркулем та нарешті 
"салом" або зверхньо "украінцом", поставивши на нижчий за худобу 
щабель. 
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Більшість чоловіків зламалась, замкнулась у собі, перебравши риси 
такого собі пристосуванця. І, що найгірше, перебрали у своє закріпачене 
існування загарбницьке ставлення зайди-хазяїна до всього довкілля: 
брутально-здирницьке з приниженням слабшого та нелюбов’ю навіть до 
самого себе. Та й не збачились українці, як опинились у психологічній 
пастці – на "поважній" ролі "годувальника": пшениці вирощується стільки, 
що годуємо усю імперію, а цукру отримуємо стільки, що солодко усій 
Європі, а металу виплавляється стільки, що верстатами з нього наповнені 
усі склади від Калінінграда до Владивостока, а природного газу 
видобувається стільки, що одна Дашава забезпечить безтурботне існування 
на віки тощо. 

І не зглянулись, як усі землі порозорювались, газ викачали і національне 
природне довкілля перетворили на штучний сільськогосподарсько-
техногенний ландшафт, а нація вільних творців-землеробів перетворилась у 
кріпацьке населення малоросів-колгоспників. Але ж розповідає ще зі 
скіфських часів легенда, що Небесною Волею даровано було народові 
нашому не лише рало, але й меч. І про це різноманітним шукачам поживи 
на нашій землі нагадували чоловіки-українці: Богун, Морозенко, 
Наливайко, Гонта, Палій, Залізняк, отамани холодноярці, бандерівці, 
Чупринка та інші герої! 

Але нам ще й кубка даровано, не для того, щоб Україну пропивати! А 
щоб рід свій тримати, бо кубок – то єдність роду, з якого, як з невичерпного 
джерела, любов та мудрість треба черпати. Та для цього настає Нова Ера. 
За часів минулого тисячоліття етнічні українці не мали своєї власної 
держави, вони виконували роль наймички в своїй хаті і тому символом 
сучасних українців була Жінка, яка не є рівноцінною половиною 
суцільного загального. Такий стан далекий від ідеалу. У китайській 
філософії – янь та інь, чоловіче й жіноче начало складають коло, яке 
поділене суцільною ламаною лінією навпіл, кожна з половин є носієм 
певних ознак, спроможних підміняти одна одну, і якими ознаками повинна 
бути наділена божа істота – людина, щоб бути гармонійним цілим. Та й 
наш національний прапор – символ єдності і рівності суцільного 
золотавоблакитного: жіночого й чоловічого. 

Наша історична доба еволюціонує в бік такого розвитку свідомості, 
коли не лише одна частина суспільства відіграє домінуючу роль – прогрес 
людства, його постійна гуманізація і вдосконалення розумової діяльності 
послідовно і невпинно наближають людство до "Ери Родини", де пріоритет 
належить гармонії: співіснування різних рівноцінних ознак психологічного 
стану людства. Помилково вважати цей стан утопічним спрощенням або 
примітивізмом. Навпаки, це надто складний психологічний стан 
суспільства: еволюційно справді гуманістичний, тому що жодна психічна 
ознака, яка домінує в однієї особи, не надає цій особі прагнення 
пригнічувати іншу. Один психоетнічний тип суспільства не намагається 
здолати, знецінити, повністю знищити носіїв іншого психоетнічного типу. 
Жодна нація не відбирає права на існування в іншої, бо не існує перед 
Богом кращих або гірших народів – історичних чи неісторичних, у кожного 
своє призначення і покликання: кожен вносить свою частку в генезу 
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Планети та Всесвіту. Кожна особина, кожна родина, як і все людство 
загалом прагнуть Гармонії Співіснування! 

Кожне плем’я, як згодом і кожен етнос, обов’язково складається з 
різних психотипів: два головних (вони полярні між собою) та інших 
різноманітних варіантів від двох перших. Це очевидно, як і те, що в кожній 
людині закладені жіночі та чоловічі гормони, від домінування яких за 
ембріонального формування людини залежить стать майбутньої особини, 
інші варіанти можливі як "помилки Природи", і це трагедія цього 
конкретного індивідуума. У рослинному світі запилення відбувається 
навесні або влітку і на осінь утворюється насіння чи спора: тобто те, в чому 
закладено на збереження генетичний код цієї рослини. Воно потрапляє в 
землю і весною проростає. 

У багатьох тварин запліднення відбувається раз або два на рік. Чим 
складніший розвиток тварини, тим кращим є природний захист збереження 
й передачі генетичного коду виду: слони виношують потомство майже 2 
роки, у високорозвиненіших людиноподібних мавп спарювання 
відбувається лише в певні періоди і після народження дитини самка 
доглядає її та виховує шість років, у цей час не відбувається спарювання. 
До речі, хочу зауважити, що підвищена сексуальність у клітках зоопарків – 
постійний психологічний стрес, як результат антиприродного існування 
тварин. 

Я навів ці приклади з рослинного та тваринного світу, щоб 
задекларувати відповідність появи нового носія генетичного коду, 
виключно в певний період, а це, відкидаючи містику, відповідність до умов 
певного стану довкілля. Довкілля треба розуміти – у ширшому розумінні, 
ніж лише навколишнє наземне довкілля. Це сонячний, місячний, зоряний 
вплив (позаземний) і увесь земний комплекс умов. Пралюдина мала також 
певний період народження дитини. У первісної людини в умовах помірної 
кліматичної зони періодом зачаття був холодний зимовий період життєвого 
циклу роду. Надалі усілякі обмежувальні табу тощо відводили для зачаття і 
народження конкретні періоди та конкретні терміни між ними. Саме через 
це у первинних суспільствах не існувало великого розмаїття психічних 
типів, а відповідно і менша агресивна конфліктність, вища природна 
ідентифікація. Мова не про ефемерний "золотий вік", а про виживання. 
Через високу агресивність поміж особинами та поміж спільнотами ступінь 
виживання зменшується, бо всі зусилля витрачаються на боротьбу, а 
господарська діяльність, творення комфортності, творчість тощо не мають 
шансу на існування. А хіба про це свідчать малюнки Кам’яної Могили або з 
печер Сахари? 

Але утвердження людських спільнот у різних регіонах, створення умов 
комфортності існування сприяли значному зменшенню обмежень у 
статевих стосунках, поступово перетворюючи їх із суспільної функції 
продовження та збереження роду у забавку, сферу розваг і заробітку. 
Цьому сприяло і знецінення ролі суспільства. Створення кращих умов 
існування, завдяки науковому прогресу, з одного боку, покращує життєве 
середовище людини, робить його досконалішим, приємнішим для життя, 
але, з іншого боку, комфортність і науковий прогрес роблять життя людини 
неприродним, ставлять її в умови, які не відповідають підсвідомому 
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стереотипу (наприклад, міська людина немає природних труднощів, які 
треба постійно долати для отримання їжі, тепла тощо), тобто це стан 
глибокого стресу. Він значно трагічніший, ніж стресовий стан після 
поїздки в метро, яку можна вважати труднощами. 

Так от, стан підвищеної комфортності за своєю антиприродністю 
аналогічний станові тварин у клітках зоопарку, тобто постійного 
психологічного стресу, призводить до підвищеної сексуальності. Згадаймо 
часи найвищого розквіту Давньої Греції. У цьому допоможуть малюнки на 
посуді та розписи. 

Феномен персоналізації довкілля включає в себе як психологічне 
особистісне, так і соціальне середовище: процес регуляції людиною своєї 
відвертості ("відкритості – закритості") та регулювання об’єму інформації 
"від себе до інших". Це процес контролю над середовищем – стосунки з 
довкіллям, де людина є суб’єктом контролю. Наразі це гостріше відчутно в 
протоархепсихотипу "людина – тварина", бо вона чатує "свого", але ж вона 
є мігрант (пасивний чи активний) і тому може переносити агресивність 
контролю на здобуття нових територій або загарбання напрацьованого 
іншими, але ж це інтенсивний пошук нового, спілкування та постійний 
контакт з оточуючими. "Людина – рослина" – людина місця: свого терену, 
довкілля, ландшафту, своєї спільноти, своєї родини. Тому всередині 
середовища ворожнеча за межу (особливо), територіальні невизначеності 
(які є основою для відкритих територіальних домагань) тощо характерні 
цьому психотипу особливо на етапах його становлення та утвердження 
"своєї території". Це не лише контроль за середовищем, а й ідентифікація 
себе зі своїм довкіллям – гостре відчуття "свого" і "чужого" ландшафту, 
теж саме і стосовно окремих об’єктів ландшафту. 

Гостра потреба постійного відчуття своєї території примушує 
вишукувати особистий вільний життєвий простір. Тому автохтони 
лісолукової зони прагнули степу, де і створили для себе "вільний життєвий 
простір" – Січ. Совєтська система пропонувала всім комунальне 
проживання. "Комуналка" в побуті, на роботі, на відпочинку і у свідомості. 
Вона спотворювала "вільний життєвий простір", необхідний для аналізу, 
споглядання, творчого абстрагування тощо. Праця на індивідуальній 
ділянці – це особистісне, яке не заперечує повністю суспільного, але 
суспільне – обмежене коло. Спілкування лише зі "своїми" і ніякого 
мондіалізму. Але за великої загромадженості у типового інтраверта-
українця відбувається "отаманщина". Кожен інтраверт потребує 
особистісного психологічного "хутора", де він може енергетично 
відновитися, відродитися, тобто потрібен періодичний український 
ренесанс. 

Слід вважати проявом типового "українства", коли за певних життєвих 
обставин у масах починає раптом домінувати екстравертність, яка раптом 
за інших обставин зникає, перетворюючись на загальнотипову, традиційну 
інтравертність. 

Виховання української дитини в "комунальних умовах" є 
нетрадиційним явищем і суперечить духовності, тому прищеплення цього 
стереотипу, яке насаджує освіта протягом декількох поколінь, призводить 
до негативних змін у поведінці дорослої людини. Суспільний чи 
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політичний тоталітаризм, нав’язаний генетичному українському 
демократизмові, витворив "шельменківщину", пристосуванство у 
найгірших соціальних проявах на відміну від природної адаптації до 
довкілля, яка є загальним еволюційним процесом. 

Зіставлення поведінки українців та німців виявляє зовсім різні 
етнопсихічні поведінкові реакції. Перші зазвичай прагнуть охопити якусь 
проблему всю відразу, не деталізуючи її і на цьому будують свою 
особистісну державну свідомість – це так званий інтуїтивізм. Другі, 
навпаки, прагнуть глибокої деталізації, ніколи не легковажать, керуючись 
лише здоровим глуздом.  

Фантазування, мрійництво, як і містицизм, прагнення знати щось про 
свої майбутні дії, мають щонайширше розповсюдження, але суто 
побутового характеру. Це, як я вже казав, фантазування, яке не має 
претензій на мондіалізм, а містика не зазіхає на Всесвіт і грунтується лише 
на своїй території, хоча усвідомлення себе часткою великого, онуком 
Дажбожим, а "не пилюкою на вітрі", притаманне з давніх часів кожному 
українцю. "Ви – сини Творця, і поводьтесь як сини Творця" – говорить 
"Велесова Книга", найдавніша і найправдивіша (допокищо) "Книга" генези 
українського етносу. Це не амбіційне, горде і тверде, воно повинне 
сьогодні утверджувати як особистісне, так і загальнонаціональне "Я". 

Генеза, певно, є насамперед історією території, яку обіймає цей народ: 
жоден організм природного чи соціального співтовариства не може 
існувати ізольовано від усього комплексу довкілля – контакт і взаємодія 
постійні або з живими істотами, або з іншими чинниками довкілля. Тому 
розуміння нашого сьогоднішнього "Я" можливе лише після з’ясування 
еволюційного зв’язку між початковими схильностями, характерологічними 
ознаками, здібностями і теперішніми досягненнями духовного життя не в 
гіпотетичному просторі, а на конкретних теренах, які переважно незмінні у 
своїй статичності і частково змінні через вплив природних кліматичних 
змін та надактивний вплив антропогенного фактора. 

Природне підсвідоме уникання агресивності конфліктів робило людину 
з самого початку виникнення людиною мандруючою, цьому сприяли 
закладені в ній Природою такі функції, як пряме ходіння, мозкова 
діяльність, голосовий апарат та розвинена кисть руки. 

Дуже важливою психологічною системою, на мою думку, є т.з. "пам’ять 
свого ландшафту": ми не усвідомлюємо, чому різні народи найкраще 
адаптуються в певних регіонах під час міграцій і не розчиняються в 
місцевому етносі, а в інших регіонах повністю асимілюють? Чому давні 
племена мандрували на великі відстані, а залишались лише на тих теренах, 
які якнайбільше були подібні тим, з яких вони мігрували. 

Психічне згадування про свій етнічний ландшафт занурені глибоко в 
підсвідомості. Паралельно існує особистісна пам’ять про свій ландшафт – 
це пам’ять про довкілля, в якому ти виріс, про те, що тебе оточувало тощо. 
Воно концентрується навколо конкретного пейзажу і людина, 
повертаючись думками в минуле, обов’язково опиняється в якомусь 
конкретному, реальному, далекому в часі ландшафті. 

Добре, якщо підсвідома психоетнічна й особистісна пам’ять свого 
ландшафту збігаються або вони в своєму ботанічно-географічному 
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визначенні близькі, тоді це психічний баланс підсвідомого і свідомого. 
Якщо вони не збігаються, то це сприяє стресу. 

Але на світанку свого еволюційого розвитку людина була часткою 
Всесвіту, цілковито зануреною в Природу і, як губка, всмоктувала в себе 
все, надане їй у спадок. А з часу докорінної зміни стану людини в Природі, 
з неоліту – неолітичної революції – людина почала впливати на Природу, 
усе більше й більше протиставляючи себе природному довкіллю. Парадокс 
у тому, що прогрес творчого образного мислення призвів до 
катастрофічного стану довкілля. Наприклад, творче землеробське 
мислення, не підкріплене бережливим ставленням до природи, сприяло 
деградації довкілля, що й призвело до загибелі багатьох цивілізацій. 
Позитивним наслідком цих трагедій лишалась генетична екологічна 
обачливість, занурена в підсвідомість людності, що вижила на цих теренах 
після природних катаклізмів. Але невпинна міграція та метисація народів 
сприяють втраті "свого етнічного ландшафту" і перетворення на 
"безглуздість" психічних вислідів з генетичної екологічної обачливості. 

Зміна умов довкілля обов’язково викликає і певні зміни в організації 
людини, бо людина повинна пристосуватись до нового ландшафту. Якщо 
зміна відбулась внаслідок міграції в новий регіон, то людність має 
можливість переробити новий ландшафт, якщо дозволяють природно-
кліматичні умови, на близький до того, з якого вона мігрувала, але ці зміни 
можуть викликати й непрогнозовані загальні зміни, вони спотворять 
довкілля і можуть спричинити природний катаклізм. Таких прикладів у 
світі забагато, але наслідки від них ще тільки себе виявляють. 

Найчастіше мігрантам лишається пристосуватись до нових умов, але це 
викликає суттєві зміни в традиційному харчуванні, використанні 
лікарських засобів тощо та спричиняє зміни у внутрішніх системах 
життєзабезпечення людини, результатом цього є втрата природного 
імунітету, зменшування народжуваності та психічна депресія. Кожний 
географічний ландшафт здійснював суттєвий вплив на рослинність 
протягом мільйонів років, сформувавши настільки характерний для 
певного терену тип рослинності, що саме він і визначає "обличчя" 
конкретного регіону, його пейзажний образ. 

Наприклад, найхарактерніші українські рослини: сосна звичайна, дуб 
звичайний, липа серцевидна, береза бородавчаста, клен гостролистий, граб 
звичайний, вільха чорна, в’яз гладенький, тополя тремтяча. Ці дерева разом 
з традиційними кущами та трав’янистою рослинністю утворюють 
оригінальну атмосферу. Те ж саме стосується й регіонів з домінування 
лучно-різнотрав’яної або справжньої степової рослинності. Проте слід 
зауважити, що і лукові, і степові фітоценози завжди мали в своєму складі в 
Україні суттєвий додаток з деревинної рослинності. Але це стосується 
природних фітоценозів, а не т.з. сільськогосподарських культур-
фітоценозів. 
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Людство, формуючись у конкретному регіоні, адаптувалось до всього 
того комплексу умов, який їй запропонував природний комплекс довкілля, 
а це не лише зовнішній вигляд регіону та його клімат, це ще і відсутність 
хвороб, завдяки дії летких фітогенних речовин природних фітоценозів. Ще 
й особливість харчування-лікування. Таким чином, адаптуючись до 
природного довкілля, людська істота формувалась ззовні та зсередини, а 
вже фізіолого-біохімічні процеси в організмі впливали на мозкову 
діяльність, яка закладала підсвідоме. 

Підсвідоме разом з умовами та можливостями довкілля визначають 
господарську діяльність людності певного регіону. До цього моменту 
людство не перетворювало довкілля, людина лише пристосовувалась до 
нього. Відтворююче господарство постало активною творчою дією людини 
мислячої і воно інтенсивно вплинуло на природне довкілля, а природне 
довкілля впливало безпосередньо й опосередковано на генезу людності 
певного регіону, сприяючи виокремленню певних світоглядних засад та 
психоетнічних настанов. 

Виникнувши і сформувавшись у лісолуковому регіоні помірної 
кліматичної зони, давньоукраїнська людність із землеробсько-скотарським 
господарським устроєм безоглядно вторглися в ковилеві та полинові степи, 
перетворюючи їх на свої угіддя. Ця діяльність дала результат – великий 
надлишковий натуральний продукт із подальшим великомасштабним 
демографічним вибухом. Проте це все спричинило зміну клімату і 
відповідні природні катаклізми – довготривалі посухи. І людність на 
Праукраїні деградувала, дуже багато людей вимерло. Проте прийшла нова 
ера генези людства і вся людність, яка проживала на теренах України, вже 
мала в своїй підсвідомості велику екологічну пересторогу, що була 
закріплена в різних за формою культових, магічних обрядах тощо. 

Зараз складно говорити про той справжній духовний, культурно-
патріотичний та містичний вплив волхвинсько-друїдних лісів, гаїв, дібров 
чи окремих рослин, але те, що вони сприяли вихованню бережливого, 
одухотвореного ставлення до всієї Природи, то безсумнівно. Глибоко 
духовне усвідомлення найгуманістичнішої Ісусової тези "не поруш" (не 
вбий) підсвідомо у праукраїнців закладалось саме через ставлення до цих 
природних фітоценозів. Сьогодні ж таке ставлення може вважатися не 
лише показником загальної культури людини, а й рівнем її екологічної 
освіченості та національно-патріотичної свідомості. 

Тому сучасним українцям, як нації генетичних творців-землеробів, 
необхідне постійне контактне спілкування з рослинним світом – необхідне 
відновлення правічного зв’язку Людини і Рослини. Як це не парадоксально, 
але треба визнати, що прикрі соціально-економічні помилки керівництва 
сучасної Держави призвели до того, що зжебрачений український люд 
кинувся до землі, щоб самотужки боротись за своє виживання. Ця 
обставина спричинила відновлення в свідомості замулені землеробські 
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творчі підвалини. Разом з тим почали своє відродження і глибинні джерела 
підсвідомого творчого бачення, образного мислення. Тому подальше 
національне становлення нової української людини повинно відбуватися у 
щільному поєднанні із природним українським довкіллям, яке потребує 
також суттєвого відродження, звичайно, на новому психоемоційному рівні, 
значно спрощеному, позбавленому семантики минулого. Бо коли 
винищувались найкращі ліси, без огляду на майбутнє, то це можна 
порівняти лише з суцільним, цілеспрямованим винищенням національної 
інтелігенції – геноцид нації та деградація суспільства. Відповідно – 
деградація рослинних суспільств, фітоценозів України, національного 
ландшафту. Тож розпочнемо взаємокорисне відродження української 
духовності та українського довкілля. 

 



Україна – природа, екологія 
 

 371

 
 
УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васюта О. А., Васюта С. І. (Київ) 
  

УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА:  
УРОКИ ІСТОРІЇ,  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ,  

МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ   
 

У статті розглядаються українознавство та екологічна політика, а 
саме уроки минулого, засади формування і можливості реалізації. Автори 
переконані, що екологічний фактор для України повинен стати одним із 
чільних пріоритетів її міжнародного співробітництва з усіма країнами 
та регіонами світу. 

 
Проблема охорони навколишнього середовища, яка виникла в процесі 

взаємовідносин людського суспільства і природи, є однією з 
найважливіших у контексті сучасного розвитку, зачіпає подальшу долю 
всього населення планети, її вирішення потребує проведення 
цілеспрямованої комплексної державної політики, особливо в тих регіонах 
і країнах, які перебувають у кризовому екологічному стані. Однією з 
неблагополучних в екологічному відношенні країн світу нині є Україна, 
територія якої в серпні 1990 р. була оголошена Верховною Радою 
республіки зоною екологічного лиха. Така ситуація складалась 
десятиріччями, починаючи з часів царської Росії і впродовж усього періоду 
радянської влади, незважаючи на ряд прийнятих нею постанов та законів. 
Нині, в умовах національно-державної розбудови незалежної України, 
ситуація практично не покращується, насамперед через недооцінку 
комплексу засад нової екологічної політики як основи проведення 
соціально-економічних ринкових реформ. 

Сучасна політика у сфері охорони, використання та відтворення 
природних ресурсів в Україні пройшла ряд історичних етапів. Її основою 
була концепція охорони природи, яка на різних щаблях соціально-
економічного розвитку також набирала відповідних для них змісту та 
форм діяльності. Разом з тим, кожний наступний етап історичного 
розвитку охорони природи органічно включав у себе мету і завдання 
попереднього. У своєму еволюційному генезисі практика охорони природи 
пройшла ряд закономірних історичних етапів. Початковим, найбільш 
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давнім етапом природоохоронної діяльності слід вважати видову охорону 
– турботу про збереження окремих видів тварин і рослин, їх відновлення, 
раціональне використання популяцій тощо. 

Внаслідок багатовікового, постійно зростаючого використання багатств 
довкілля у структурі природних ландшафтів України відбулися істотні 
кількісні та якісні зміни, що негативно вплинули на екологічну 
стабільність середовища. Тому перші достовірні державні 
природоохоронні акти відносяться до часу існування Київської Русі. У 
найдавнішому зібранні норм давньоруського права часів київського князя 
Ярослава Мудрого “Руській правді” (XI ст.) була встановлена 
відповідальність за розорення гнізд диких бджіл, незаконний відстріл 
бобрів та деяких видів птахів. Наприкінці XI, ХІІ та на початку ХІІІ ст. у 
“Руській правді” з’явилися статті, що передбачали штраф та 
відшкодування збитків за крадіжку здобичі з ловчих знарядь або 
полювання на чужих земля1. Ще в часи Київської Русі за наказом князя 
Данила Галицького (1220-1264 рр.) було створено великий заповідник у 
межах сучасних Біловезької (Білорусь) та Цуманської пущ (Україна), які 
виділені й нині як природоохоронні території, де під охороною 
перебувають популяції зубрів та ін.2 Наприкінці ХШ ст. у Володимир-
Волинському князівстві на території Біловезької пущі мисливство було 
суворо регламентоване, а в кінці ХІV ст. зовсім  заборонене3. Поступово ці 
процеси набрали більш чітких елементів правового регулювання. У 
ХІV ст. в Україні вже спеціальним законом були встановлені території для 
охорони вимираючих турів4. 

Видова охорона природи, як свідчать історичні джерела, простежується 
і на більш пізніх етапах соціально-економічного розвитку. Так, багата 
фауна гірських ландшафтів у регіоні Карпат сприяла розвитку 
мисливського промислу, який мав у минулому важливе економічне 
значення. Однак хижацьке винищення багатьох видів диких звірів 
спричинило тут збіднення їх видового складу. В зв’язку в цим у другій 
половині XIX ст. з’явились перші юридичні акти про охорону диких 
тварин. Так, за клопотанням спеціальної комісії Краківського наукового 
товариства в 1868 р. Крайовий сейм у Львові видав указ про заборону 
відстрілу та відлову рідкісних тварин – перший юридичний акт такого 
характеру в Європі5. 

Певні спроби регламентації та регулювання використання різних видів 
природних ресурсів спричинили розвиток поресурсного етапу охорони 

                                           
1 Генсiрук С.А., Бондар В.С. Лiсовi ресурси України, їх охорона i використання. – 
К.: Наукова думка, 1973. – С. 36; Людина i довкiлля. Антологiя: У 2-х кн. – К.: 
Заповiт, 1995. – Кн. 1: Природа i люднiсть України в пам’ятках свiтової i 
нацiональної культури. – С. 307-310. 
2 Природоохороннi територiї Української РСР. – К.: Урожай, 1983. – С. 18. 
3 Генсiрук С.А. Регiональне природокористування. – Львiв: Свiт, 1992. – С. 45. 
4 Справочник по заповедному делу / Под ред. А.М. Гродзинского. – К.: Урожай, 
1988. – С. 6. 
5 Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповiднi екосистеми Карпат. – Львiв: 
Свiт, 1991. – С. 21, 23. 
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природи. В умовах поступального розвитку землеробства, промисловості, 
зростання міст соціально-екологічні стосунки швидко ускладнювались, 
відбувалось активне використання всього комплексу природних багатств у 
межах певних територій та окремих регіонів, денатуралізація природних 
ландшафтів тощо. 

Здавна найбільш використовуваними видами природних ресурсів були 
ліси. Окремі приклади регламентації лісокористування та лісорозведення 
свідчили про історичне зародження елементів охорони природи в Україні. 
Однак поодинокі їх спроби не вирішували відповідно всіх проблем і не 
могли загальмувати всезростаючого промислового використання лісів. 
Разом з тим, усе це сприяло формуванню певних засад практичної 
реалізації окремих принципів охорони природи, використання та 
відтворення її ресурсів. 

Глибинною причиною необхідності втручання Коша Запорізької Січі і 
постановки під захист запорізьких багатств стала тендітність екосистем на 
Запорожжі, і, в першу чергу, степових лісів. Саме завдяки природній 
вразливості степового довкілля, Запоріжжя першим відчуло на собі 
наслідки нераціонального природокористування. Першими, як 
найуразливіші, почали руйнуватися екосистеми лісів, тягнучи за собою 
обміління річок, падіння вилову риби, зневоднення степу, зміну 
природного ландшафту, – наслідки, помітні для запорожців навіть у 
ХVШ ст. Влада Російської імперії, до складу якої входило Запоріжжя, не 
тільки не цікавилася проблемою охорони довкілля й раціонального 
лісокористування, а часто сама була ініціатором нищення лісового 
багатства на завойованих чи новопридбаних територіях. За таких умов кіш 
перейняв на себе державні функції охорони довкілля краю. Власне ідея 
охоронної політики була спрямована на контроль і раціональне 
використання природних багатств рослинного й тваринного світу, 
заохочувала до відновлення втраченого й виникла завдяки особливому 
розумінню запорожцями своїх прав на вольності Війська Запорозького й 
завдяки бережливому ставленню до природних багатств, яке споконвіку 
було притаманне українцям1.  

Як засвідчують архівні документи, перші окремі спроби регламентації 
лісорозведення в Україні належать ще до ХVII-ХVIII ст., коли питання 
охорони природи почали турбувати гетьманів Запорізької Січі. Так, 5 
червня 1656 р. Богдан Хмельницький заборонив “робити шкоду” в лісах 
Максаковського монастиря. У липні 1721 р. гетьман Іван Скоропадський 
видав Універсал про заборону безконтрольного спустошення Єлинської 
діброви Троїцько-Іллінського монастиря під Черніговом. У 1727 р. гетьман 
Данило Апостол надіслав Універсал гадяцькому полковнику про заборону 
вирубувати ліси поблизу Гадяча. Кошовий отаман Олексій Білицький у 

                                           
1 Лащенко Х.Г. Проблема лісокористування на Запорожжі у світлі документів з 
Архіву Коша // Південна Україна у 18-19 ст. – Запоріжжя, 1996. – Вип. 2. – С. 100-
107; Лащенко Х.Г. Екологічна ментальність запорожців та природоохоронна 
політика Коша останньої Запорозької Січі // Наукові записки. Зб. араць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського. – К., 1999. – Т. 3. – С. 143-153. 
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травні 1760 р. просить гетьмана Кирила Розумовського заборонити 
козакам Лівобережної України рубати ліси на кордонах Запорізької Січі. У 
1761 р. К.Розумовський робить спробу зменшити вирубки лісу для потреб 
ґуралень.  

Цікаві природоохоронні документи запорожців наводяться у книзі 
А.Скальковського “Історія Нової Січі, або останнього Коша 
Запорозького”, що побачила світ у 1885 р.1 Так, у 1764 р. Козацькій 
Паланці Запорізьким кошем було дано розпорядження не вирубувати 
ніяких дерев, які мали оборонне значення на острові Монастирському, що 
на Дніпрі. Через деякий час, у 1772 р., тій же Козацькій Паланці було дано 
аналогічне розпорядження не вирубувати ніяких дерев на острові Кодак на 
Дніпрі та привести острів до колишнього стану. У 1763 р. з фортеці Святої 
Єлизавети на Запорізьку Січ був посланий мисливець, щоб відловити 
живих оленів до імператорського двору. Запорізький кіш дав на це згоду, 
але просив коменданта Муравйова заборонити іншим слобожанам 
виїздити для звіроловства в “Запорізькі дачі”. Ще до XVIII ст. запорожцям 
також видавалися кошем особливі ордери на розведення лісових і 
плодових дерев, які були корисні для Війська Запорізького, на ряді 
дніпровських островів – Монастирському, Демековому, Хортиці та ін., 
оберігаючи їх від спустошення2. Після скасування Запорізької Січі у 
1775 р. природа краю лишилася беззахисною перед егоїзмом 
колонізаторів. 

На початку ХVIII ст. Петром І було видано ряд указів, за яким усі ліси 
були поділені на заповідні та незаповідні. Катерина ІІ видала указ, який 
дозволяв поміщикам використовувати ліс за власним розсудом. Внаслідок 
чого численні корабельні ліси, у тому числі й в Україні, були знищені. 
Лише в 1883 р. у Російській імперії знову був виданий закон про охорону 
лісів3. 

Незважаючи на це, з 1888 р. по 1914 р. на території Росії, у тому числі й 
в Україні, було вирубано 26 млн. га приватних лісів, що призвело до 
обміління річок, посушливого клімату в ряді районів. У степовій зоні 
почала посилюватись водна й вітрова ерозія ґрунтів, що змусило 
землевласників шукати способи боротьби з цими недугами сільського 
господарства. Найбільш успішні роботи з лісорозведення в ХVIII ст. 
провадились у маєтках українських поміщиків – І. Я. Данилевського, 
В. Я. Ломиковського, В.П.Скаржинського та ін. Зокрема у маєтку 
І. Я. Данилевського в селі Пришибах Зміївського повіту на Харківщині ліс 
розводився на сипучих пісках по берегах річки Сіверський Донець. 
Протягом 1804-1818 рр. тут було вирощено майже 1000 десятин соснового 
лісу. Зачинателем полезахисного лісорозведення в Україні можна вважати 
В.Я. Ломиковського, землевласника Миргородського повіту Полтавської 

                                           
1 Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. – 
Дніпропетровськ: Січ, 1994. 
2 Людина i довкілля. Антологія: У 2-х кн. Кн. 1. – С. 312-321; Борейко В. В 
«зелених» – гетьмани України: Що вирубали з книги академiка Пiдоплiчка // 
Зелений свiт. – 1991. – № 11-12. – С. 15. 
3 Справочник по заповедному делу. – С. 6. 
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губернії, який, одержавши у володіння виснажену, запущену землю 
створив на ній новий тип польового господарства, названого ним 
“древопольним”, де поля чергувалися з лісовими масивами і лісосмугами. 
Степовому лісорозведенню велику увагу приділяв херсонський 
землевласник В. П. Скаржинський. У своєму маєтку Трикрати, поблизу 
міста Вознесенська, він протягом 40 років (1817-1857 рр.) виростив 400 
десятин листяних і хвойних культур. Роботи з лісорозведення у степах 
України у різні періоди XIX ст. активно провадили такі землевласники, як 
Щербатов, Ротмермунд, Вейс, Ребіндер у Харківській губернії; Свіягін, 
Єленов, Бродський — у Катеринославській; Богданов, Давидов — у 
Херсонській; Фальц-Фейн, Машонов, Попов, Люстіх – у Таврійській 
губерніях1. Загалом же за період з 1854 по 1914 рр. площа лісів України 
зменшилась на 30,5%2. Важливими причинами, що зумовили скорочення її 
лісистості в цей період було масове перетворення лісових площ в орні 
землі, лісові пожежі, повені, ерозія ґрунтів тощо. 

За даними Щорічника лісового департаменту, в 1913 р. площа захисних 
і водоохоронних лісів в Україні становила лише 238,6 тис. десятин (236,8 
тис. – захисних й 1,8 тис. – водоохоронних), або 5,4% загальної площі 
лісів. Навіть повна заборона рубок на такій мізерній площі не змінила б 
таке становище при загальній тенденції активного знищення лісів3. Усе це 
сприяло формуванню громадського розуміння проблем збереження 
природи, необхідності проведення відповідних цілеспрямованих заходів. 

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли вплив на 
природу стає дедалі помітнішим, екологічні заходи починають 
розглядатися, але лише у формі охорони окремих природних об’єктів 
шляхом виключення з господарського використання деяких з них. У цей 
історичний період виникає й саме поняття “охорона природи”. Поняття і 
завдання охорони природи починають виділятися в специфічну проблему, 
яка поступово набирає свого первісного науково-теоретичного 
обґрунтування, на базі якого державні й міжнародні інституції охорони 
природи починають будуватись, організаційно оформлятися та 
функціонувати у формі узгодженої діяльності систем науково-дослідних 
закладів, виконавчих структур тощо. Однак поняття охорони природи 
розумілося тоді лише як необхідність проведення охоронних заходів по 
відношенню до рідкісних видів тварин, рослин та окремих ділянок 
незайманої дикої природи від руйнівного антропогенного впливу. 
Основною формою заходів установ та організацій по охороні природи 
спершу були наукові зібрання – з’їзди, конференції тощо, де фіксувались 
та систематизувались усі доступні на той час спостереженню факти 
негативного антропогенного впливу на дику природу. Наступним кроком 
були звернення до урядових інстанцій, передача вироблених на цих 
зібраннях юридичних, наукових і громадсько-політичних проектів з 
                                           
1 Генсiрук С.А., Бондар В.С. Лiсовi ресурси України, їх охорона i використання. – 
С. 113-116. 
2 Капинос П.И., Панасенко Н.А. Охрана природы. – К.: Вища школа, 1989. – С. 152. 
3 Генсiрук С.А., Бондар В.С. Лiсовi ресурси України, їх охорона i використання. – 
С. 85-86. 
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охорони природи на предмет їх санкціонування та підтримки державними 
структурами1. З перебігом часу переважна більшість заходів з охорони 
природи стала концентруватися на проблемах створення перших 
заповідників, заборони мисливства на рідкісні та зникаючі види тварин, 
охорони унікальних пам’ятників природи тощо. Таким чином, відбувався 
поступовий перехід до стану територіальної охорони природи, який 
увібрав у себе також видовий та ресурсний підходи. 

Саме тому ще на зламі ХІХ-ХХ ст. почали виникати нові на той час 
форми природоохоронного руху і діяльності. Так, першим приватним 
заповідником рослин і тварин в Україні став заповідник “Асканія-Нова”, 
заснований у колишній Херсонській губернії власником маєтку Асканія-
Нова Ф.Е. Фальц-Фейном. Ще в 1889 р. він уперше виділив у своєму 
маєтку ділянку заповідного степу площею майже 600 десятин і декілька 
невеликих, повністю виключивши їх з експлуатації. В 1898 р. Ф. Е. Фальц-
Фейн виділив ту ділянку свого маєтку, на основі якої й був надалі 
сформований заповідник “Асканія-Нова”2. Однак окремі спроби охорони 
природи, ініційовані прогресивно настроєними людьми, у той час були 
неспроможні зупинити наростання тенденцій байдужого ставлення до 
природи і винищення її ресурсів, замінити продуманою державною 
політикою. Разом з тим їх діяльність сприяла появі реальних форм 
охорони природи, виходячи з практичного досвіду. 

Становленню передумов політики в галузі охорони природи в Україні 
великою мірою сприяло формування перших громадських 
природоохоронних об’єднань. Так, у 1910 р. у селі Верхня Хортиця 
(нинішня Запорізька область) вперше у Росії виникло Товариство 
охоронців природи, яке створив місцевий вчитель природознавства П.П. 
Бузук. І хоча після його від’їзду на навчання в 1911 р. Товариство це 
розпалось, – воно послужило поштовхом до створення подібних йому 
дійових громадських організацій3. 

Після Лютневої буржуазно-демократичної революції почали робитися 
певні епізодичні спроби проведення природоохоронної політики. Однак 
події Першої світової та громадянської війн згубно позначились на справі 
формування політики й реалізації практичних заходів з охорони природи в 
Україні. Перші декрети доби радянської влади успадкували від попередніх 
історичних періодів розвитку перехідне розуміння – від поресурсного до 
територіального етапу – природоохоронних проблем та політики їх 
вирішення. Проте цим питанням вона не приділяла належної уваги, 
віддаючи перевагу політиці розширення екстенсивного використання 
природних ресурсів. У перші її роки ключовим принципом політики 
природокористування стала націоналізація всіх природних ресурсів. У 
зв’язку з цим вирішальним моментом в історії становлення національної 
природоохоронної політики та руху в Україні стала перша нарада 

                                           
1 Человек и биосфера. – Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1977. – С. 40-41. 
2 Справочник по заповедному делу. – С. 6. 
3 Центральний державний архiв вищих органiв влади та управління України (далi – 
ЦДАВОВ України), ф. 4778, оп. 1, спр. 132, арк. 44. 
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представників природоохоронної громадськості та вчених природничих 
наук, яка відбулася 3-6 серпня 1918 року в Києві часів Гетьманщини з 
ініціативи В.І. Талієва, на якій обговорювались питання утворення 
Української Академії наук, шляхи охорони природи та розвитку 
природознавства1. 

Після сформування у листопаді 1918 р. у Києві уряду Директорії на 
чолі з В. Винниченком починають розроблятися нові закони відновлення 
незалежної Української Народної Республіки, серед яких був і 
природоохоронний – ”Закон про ліси”, підписаний В. Винниченком, 
С. Петлюрою та П. Андрієвським 10 січня 1919 р.2 Ліси були проголошені 
власністю Української Народної Республіки і складали її лісовий фонд. 
Для охорони і використання лісів було створено Головне лісове 
управління при Міністерстві земельних справ. У складі цього ж 
міністерства існував і спеціальний відділ з охорони пам’яток природи та 
комісія з вчених та відомих діячів у цій сфері. Крім цього, у Києві на той 
час існував і приватний природоохоронний Комітет, який очолив відомий 
геолог і географ професор П.А. Тутковський3. З часу прийняття Закону 
УНР про ліси останні почали використовуватись лише згідно з 
лісогосподарськими планами, а невпорядковані ділянки підлягали 
лісотаксації. Головним завданням лісового господарства стає охорона й 
поліпшення стану лісів, захист їх від нераціонального використання, 
розширення площ лісів, поліпшення їх продуктивності та відповідних 
грунтів, задоволення громадських та державних потреб у деревині. Закон 
УНР про ліси був політично виваженим, продуманим в еколого-
економічному відношенні, а деякі його статті не втратили своєї 
актуальності й понині. З падінням уряду Української Народної Республіки, 
на зміну якому прийшла радянська влада, була втрачена реальна 
можливість проведення національної політики в галузі охорони природи. 

Політика охорони природи була у цей період далеко не пріоритетною. 
Тому її реалізація в складних історичних умовах мала вкрай суперечливий 
характер. Формування політики в галузі охорони природи за доби 
радянської  влади відбувалося некомплексно і повільно, держава відводила 
цим питанням далеко не пріоритетне значення. А реалізація епізодично 
прийнятих окремих природоохоронних політичних рішень відбувалася 
вкрай непослідовно, ускладнювалась соціально-економічними 
суперечностями держави диктатури пролетаріату. 

На формування основ природоохоронної політики у 20-х – 30-х рр. 
вплинув високий рівень розвитку української екологічної думки тих часів, 
завдячуючи, перш за все, всесвітньовідомому вченому, засновнику 
Української академії наук, академіку В. І. Вернадському. У своїх працях 
він обґрунтував і розробив вчення про біосферу і ноосферу, живу речовину 
та її роль в еволюції біосфери і геохімічних процесах. Неоціненним є 
                                           
1 Борейко В., Грамма В. Вiд Сталiна до Хрущова: Як тоталiтарна система 
планомірно нищила природу України // Зелений свiт. – 1993. – № 6. – С. 3. 
2 Борейко В. УНР захищала природу // Зелений свiт. – 1990. – № 11. – С. 7. 
3 Борейко В., Грамма В. Вiд Сталiна до Хрущова // Зелений свiт. – 1993. – № 6. – 
С. 3. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 378

внесок В.І.Вернадського у становлення сучасної біосферної 
природоохоронної концепції та формування системи природоохоронних 
наук, обґрунтування завдань глобального екологічного моніторингу тощо. 
Значний внесок у формування природоохоронної науки і політики зробив і 
вчений зі світовим ім’ям, професор В. В. Станчинський – видатний 
організатор науки і педагог, еколог, біоценолог і орнітолог, активний діяч 
заповідної справи та охорони природи. Він першим обгрунтував ідеї 
створення біосферних заповідників й проведення у них екологічного 
моніторингу, випередив розробки ряду американських вчених у вимірах 
динаміки маси видової речовини в біоценозах, розробляв теорію 
екологічної диференціації, пішов значно далі академіків П. П. Сушкіна та 
М. А. Мензбіра у розробці зоогеографічних проблем тощо1. За влучним 
висловом американського історика Дугласа Вайнера, автора книги 
“Екологія в Радянській Росії. Архіпелаг свободи: заповідники та охорона 
природи”, – професор В. В. Станчинський, не будучи зрозумілий 
сучасниками, стояв “на межі великого синтезу генетики, еволюції та 
екології”2. 

Однак екологічна думка 30-х рр. в Україні опинилася в лабетах 
утопічно-комуністичного догматичного політиканства, спрямованого на 
ігнорування наукових досягнень. За аналогією пропагованої пролетарської 
класової зверхності і диктатури людям нав’язувалась сталінсько-ленінська 
політична догма про необхідність підкорення й перетворення природи, її 
служіння вирішенню соціально-економічних завдань розвитку 
соціалістичного суспільства, поступово перетворюючись у відкриту 
диктатуру над природою. Не слід ігнорувати також той факт, що суспільна 
ізоляція, в якій опинилася природоохоронна справа в цей період, була і 
результатом класово-антагоністичної політики у соціальній сфері. Однією 
з причин незадовільного стану охорони природи 20-30-х рр. була також 
відсутність чіткої класифікації територій, що охоронялись.  

Вже першими декретами радянської влади на початку 20-х рр. 
закладалося політичне підґрунтя низки трагедій 30-х – 40-х рр. у системі 
заповідників в Україні, остаточно довершеної пізніше їх масовим 
закриттям. Як свідчать історичні джерела, у 1951 та 1961 рр. інакше бути й 
не могло. Адже розвиваючи економіку на базі відсталих технологій та 
екстенсивного, вкрай нераціонального природокористування, радянська 
влада була зацікавлена у кволій, неефективній природоохоронній політиці, 
відсутності реальних прав і авторитету природоохоронних установ, 
всілякими адміністративними методами децентралізовувала охорону 
природи, потурала відомствам-природокористувачам в їх активних 
протестах проти планів створення надвідомчого органу, що намітились 
вже у перші роки більшовицького правління. 

Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. у період проведення 

                                           
1 Борейко В., Листопад О. Чорнi днi Червоної екологiї // Зелений свiт. – 1993. – № 2. 
– С. 7; Борейко В. Трагедiя генiя // Рiдна природа. – 1992. – № 1. – С. 60. 
2 Дуглас Вайнер (Уинер). Экология в Советской России. Архипелаг свободы: 
заповедники и охрана природы. – С. 89. 
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індустріалізації та колективізації питання раціоналізації 
природокористування дуже швидко закономірно відійшли на задній план 
більшовицької політики. А сама ідея охорони природи була витіснена 
мічурінським гаслом “Ми не можемо чекати милостей від природи, взяти 
їх у неї – наше завдання!” Сильний удар по розвитку вітчизняної 
природоохоронної думки і політики спричинили лисенківщина, а відтак 
масові політичні репресії 30-х рр.  

Масовий політичний терор призвів до того, що в 30-40 рр. проблеми 
охорони природи остаточно відійшли на задній план. Цьому сприяли й 
специфічні соціально-економічні умови розвитку того часу, необмеженість 
природних  ресурсів, що давало змогу розв’язувати господарські проблеми 
без жодного натяку на врахування екологічних наслідків прийнятих 
рішень. На загальному поступовому погіршенні екологічної ситуації 
позначалося цілковите ігнорування питань охорони природного 
середовища партійним керівництвом, господарниками, рядовими 
громадянами, зухвалий волюнтаризм тощо1. У період правління Сталіна 
відбулась абсолютизація марксистсько-ленінських ідей про процеси 
взаємодії суспільства й природи, особливо в частині їх підпорядкування 
завданням побудови соціалізму та можливостей останнього щодо 
автоматичної оптимізації цих стосунків. Все це призвело до перекручень 
реальних процесів, формування глибоко помилкових політичних уявлень 
та ідеологічних стереотипів, які концептуально панували практично аж до 
початку 80-х рр. 

Теоретична концепція політики раціонального природокористування не 
мала реальної змоги творчо розвиватись у ці роки, ініціатива дослідників 
була скута ідеологічним догматизмом, теоретичні висновки підганялись 
під висловлювання і формулювання “видатних” партійно-державних 
діячів. Більшість визначних вчених, роботи яких навіть опосередковано 
були пов’язані з проблемами екології, стали репресованими, а їх творчий 
доробок забуто. За підрахунками дослідника історії природоохоронного 
руху в Україні В. Борейка, тільки в Україні репресіями 30-х рр. було 
знищено 40% діячів-природоохоронців і ще 10 % емігрували в час 
громадянської та Другої світової війн. Таким чином, було знищено 
кожного другого. Академіка І. П. Бородіна, професорів Г. О. Кожевнікова і 
В.І. Талієва врятувала від репресій смерть2. 

Таким чином, нав’язана комуністичною пропагандою ціннісна 
орієнтація мас на перетворення природи та її неодмінне підкорення, 
“екологічний оптимізм” та штурмові методи природокористування, 
догматизм у науці в силу позбавлення прогресивної частини інтелігенції 
права на сміливу теоретичну думку, упереджене ставлення до 
геополітичного та географічного факторів, офіційне заперечення всього 
прогресивного, що нагромадило на той час людство, об’єктивно вело до 

                                           
1 Тихонова Н.Е. Актуальные проблемы экологической политики КПСС // Вопросы 
истории КПСС. – 1988. – № 3. – С. 73. 
2 Борейко В. Iсторiя болю та героїзму: Мартиролог дiячiв природоохорони // 
Зелений свiт. – 1993. – № 9. – С. 6. 
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поглиблення соціально-екологічних суперечностей. На основі 
дегуманізації всього суспільного життя 30-50-х років міцно вкорінилося і 
споживацьке ставлення людини до природи. Утвердження нежиттєздатної 
командно-адміністративної моделі розвитку в його політичних, 
екологічних і соціальних проявах на фоні об’єктивних складностей 
прискореної індустріалізації та спрощених заідеологізованих уявлень про 
можливості перетворення природи вело до численних і об’єктивно 
невиправданих еколого-економічних втрат. Перетворювати природу, 
абсолютно не рахуючись з її законами, стало “правом” “будівників 
світлого комуністичного майбутнього”. Економічний, технократичний 
розвиток почав переважати над будь-якими екологічними і соціальними 
резонами. Диктатура над людьми органічно переросла в диктатуру над 
природою. Тому можна впевнено твердити, що досягнення перших 
радянських п’ятирічок стали фактично результатом нищівної експлуатації 
людей і природних багатств. 

Політико-економічні реалії повоєнних сталінських часів не залишали 
місця для проведення політики в галузі охорони природи, і лише її  окремі 
ідеї ледь проявлялися у формі роботи вищезгаданого громадського 
товариства. Надзвичайно сильний удар по ідеях та практиці 
природоохоронної роботи нанесла сесія Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук ім. Леніна, що відбулась у Москві в 1948 р., де 
представник наукового оточення “батька всіх народів” Т. Лисенко  вчинив 
політичний погром біології, з тисячами вчених режим розправився 
адміністративно-репресивними методами. Офіційною точкою зору стало 
“вчення” про безмежні можливості адаптації та видозміни живих 
організмів, перш за все людини1. Саме такі псевдонаукові теорії стали 
біологічним підґрунтям соціально-політичної ленінсько-сталінської 
концепції формування людини нового, комуністичного типу. Була 
розгорнута масова ідеологічна пропаганда ідей підкорення природи. А ряд 
вчених, продовжуючи мічурінські ідеї, висунули тезу, що при плановому 
соціалістичному господарюванні для політики охорони природи взагалі 
немає місця2. Звичайно, це не могло не відбитись на активності вчених, 
діяльності відповідних державних та громадських установ у вирішенні 
природоохоронних проблем. Санкціоноване ЦК ВКП/б/ “природниче” 
обґрунтування безмежної влади не лише над людьми, а й над природою 
отримало реальне політичне уособлення вже через два місяці після 
сумнозвісної сесії, коли 24 жовтня 1948 р. була прийнята партійно-урядова 
постанова про план перетворення природи, який одразу здобув назву 
“сталінський”. Він був формально розрахований на 15 років, але фактично 
визначив не лише стратегічні, а й тактичні орієнтири 
природокористування на просторах СРСР включно аж до наших днів. Для 
виконання “сталінського плану перетворення природи” в 1950 р. було 

                                           
1 Крисаченко В. Еколого-етнiчна цiлiснiсть України // Ойкумена. Український 
екологiчний вiсник. – 1992. – № 1. – С. 12. 
2 Борейко В., Грамма В. Вiд Сталiна до Хрущова: Як тоталiтарна система 
планомiрно нищила природу України // Зелений свiт. – 1993. – № 6. – С. 3. 
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прийнято ряд постанов і, зокрема, по Україні — про будівництво 
Каховської ГЕС, Південноукраїнського і Північно-Кримського каналів, 
про зрошування південних районів України і північних районів Криму 
тощо1. Надалі чимало партійних форумів ще додали гігантоманійних 
проектів до цього вкрай волюнтаристського й утопічного плану 
перетворення природи. 

Таким чином, епізодичне проведення політики охорони природи, що 
мало місце впродовж 20-х років, було зупинене у 30-х рр. масовими 
політичними репресіями і терором. У повоєнний час, у зв’язку з 
наростаючими потребами економіки у все більш екстенсивному 
використанні природних ресурсів, необхідністю швидких господарських 
рішень, що не лишали часу для врахування екологічних наслідків, їх 
недооцінкою партійно-державним і господарським апаратом радянської 
командно-адміністративної системи та рядом інших факторів 
пріоритетним напрямом стала політика перетворення та підкорення 
природи в ім’я створення нового типу особи та держави. Необхідністю 
побудови нового суспільства пояснювались все нові й нові немилостиві 
витвори сталінської системи до природного довкілля аж до перенесення 
соціальних законів класової боротьби по відношенню до природи. 

Розвінчання культу особи Сталіна в середині 50-х рр. поклало край 
подальшому існуванню жорсткого політичного терору і насильства в 
умовах тоталітарно-комуністичного режиму. Однак це радикально не 
змінило його глибинної соціально-економічної суті. Ставлення держави до 
проблем охорони природи поступово починає дещо покращуватись, а в 
окремі періоди навіть набирає вже характеру цілеспрямованої політики. 
Поворотним моментом у відході теорії державної політики від крайніх 
ортодоксальних положень сталінського плану перетворення природи в 
Україні стала спеціальна постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 3 
червня 1958 р. “Про заходи по поліпшенню охорони природи Української 
РСР”2, де відзначалося, що питання охорони природи набирають особливо 
важливого значення і повинні стати об’єктом турботи всіх господарських, 
радянських, громадських організацій і всього населення республіки. Однак 
на практиці радянсько-комуністична система продовжувала реалізовувати 
сталінські економічні проекти та підходи, а їх вплив на формування 
протиприродної суспільної свідомості наочно відчувається і понині.  

Разом з тим слід відзначити, що в зв’язку з об’єктивним погіршенням 
екологічної ситуації в 50-60-х рр. та хрущовською хвилею фрагментарної 
демократизації суспільства увага держави до питань охорони природи 
почала зростати, що уособлювалось у політичних намаганнях змінити 
ситуацію, що склалася, шляхом удосконалення існуючого на той час 
законодавства, збільшення асигнувань, створення нових управлінських 
структур у сфері природоохоронної діяльності. Політична відлига, 
започаткована розвінчуванням культу особи Сталіна на XX з’їзді КПРС 

                                           
1 Крисаченко В. Еколого-етнiчна цiлiснiсть України // Ойкумена. Український 
екологiчний вiсник. – 1992. – № 1. – С. 12. 
2 ЗП УРСР. – 1958. – № 6. – С. 106. 
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1956 р., деякою мірою торкнулася й проблем видозміни теоретико-
політичної концепції охорони природи, місця екології в цьому процесі. 
Однак її соціальні аспекти ще не отримали на той час необхідного 
визнання в офіційних документах.  

Першочергове значення для комплексного формування екологічної 
політики мало прийняття Верховною Радою України у червні 1960 р. 
Закону “Про охорону природи Української РСР”, яким, по суті, було 
запроваджено регулювання природокористування в Україні. Наступний 
етап у формуванні екологічної політики розпочинається у середині 60-х рр. 
З цього часу в документах ХХІІІ-ХХVI (1966-1976 рр.) партійних з’їздів 
зустрічається раніше не вживаний понятійно-категоріальний апарат, а саме 
“охорона природи” як цілісне й комплексне поняття1, “охорона 
навколишнього середовища”, “раціональне використання і відтворення 
природних ресурсів”2. А в документах ХХVI з’їзду компартії (1976 р.) 
було вперше на політичному рівні вжито термін “екологія”. І  хоча на той 
час уже розглядалась у широкому розумінні екологія як інтегративний 
комплекс наук, де тісно пов’язані процеси взаємодії природи та 
суспільства, її розвиток, згідно з партійними установками, належав лише 
до компетенції природничих і технічних наук3. Таким чином, 
найважливіше – соціально-економічні корені екологічної проблеми 
свідомо усувались як предмет з наукових досліджень та об’єкта 
громадської критики, а політика не отримувала необхідного об’єктивного 
підґрунтя, окрім потенційно нежиттєздатних командно-адміністративних 
методів її реалізації. Таким чином, формуючись з середини 50-х рр. і 
долаючи різного характеру труднощі, екологічна політика в Україні 
об’єктивно з’являється як результат визрівання комплексу її умов та 
факторів розвитку у середині 70-х рр. і надалі реалізовується 
безпосередньо у сфері соціально-екологічних взаємовідносин. У цих 
умовах радянська влада намагалась, з одного боку, вжити певних заходів, 
щоб загальмувати погіршення екологічної ситуації, а з іншого — всіляко 
применшувати масштаби її наростаючого кризового характеру. З цією 
метою у другій половині 70-х – 80-х рр. був прийнятий ряд 
природоохоронних та ресурсозберігаючих програм. З часом екологічний 
чинник став засобом політичної боротьби, складовою зовнішньополітичної 
діяльності. 

Порівнюючи з попередніми етапами, вжиті у другій половині 70-х рр. 
заходи по вдосконаленню природоохоронної політики стали більш 
дієвими. Так, у державний план розвитку народного господарства з 1975 р. 
почали включати спеціальний розділ по охороні природи та раціональному 
використанню природних ресурсів. Об’єктивно це сприяло інтеграції 
завдань захисту довкілля з процесами господарської діяльності. Виділення 
охорони природи як самостійного об’єкта планування дало змогу більш 
ефективно і цілеспрямовано використовувати державні капіталовкладення 

                                           
1 Матерiали ХХIІI з’їзду КПРС. – К., 1966. – С. 216. 
2 Матерiали ХХIV з’їзду КПРС. – К., 1971. – С. 274. 
3 Матерiали ХХV з’їзду КПРС. – К., 1976. – С. 195. 
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для вирішення ряду екологічних проблем. 
Прагнучи піднести ефективність потенціалу адміністративно-командної 

системи у сфері реалізації екологічної політики, владні партійно-радянські 
органи наголошували на необхідності мобілізації не економіко-фінансових 
важелів, а нежиттєздатних позаекономічних добровільно-примусових 
засобів реалізації екологічної політики, які могли дати в історичному плані 
лише тимчасовий ефект. Так, у січні 1979 р. ЦК КПУ і Рада Міністрів 
УРСР прийняли постанову “Про організацію виконання постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1978 р. “Про додаткові заходи 
по посиленню охорони природи і поліпшенню використання природних 
ресурсів”1, якою передбачалось вдосконалення державного контролю за 
проведенням природоохоронних заходів, ліквідація в найкоротші строки 
відповідних недоліків, наголошувалась важливість створення 
технологічних процесів та обладнання, що дають змогу звести до мінімуму 
забруднення навколишнього середовища. Було визнано за необхідне 
враховувати виконання планів та заходів по охороні природи, дотримання 
норм і правил природокористування при підбитті підсумків так званого 
соціалістичного змагання між підприємствами та організаціями. Таким 
чином, у сфері реалізації екологічної політики в умовах адміністративно-
командної моделі розвитку опинились задіяні всі можливі позаекономічні 
примусові засоби. В той  же час економічним, податково-фінансовим 
важелям раціонального природокористування та охорони довкілля 
державою приділялася вкрай недостатня увага. 

На офіційному державному рівні сфера екології теоретично 
розглядалась як форма діяльності, що ґрунтується на всебічному вивченні 
партією екологічної обстановки. Насправді формування ідейно-
теоретичних основ екологічної політики, головним чином, залежало від 
компетенції та зацікавленості в її розвитку партійного апарату та його 
окремих лідерів. Таким чином, об’єктивно зростаюче значення екологічної 
політики та її реалізація в умовах адміністративно-командної системи 
опинилися у переважній залежності від суб’єктивного фактора розвитку. 
Тому дуже часто ті чи інші висунуті природоохоронні проекти не 
підкріплялись глибокими теоретичними висновками, а рекомендації  
вчених, якщо вони не відповідали заідеологізованим уявленням 
партапарату про їх доцільність, відкидалися і не брались до уваги2. 
Загальна деформація тоталітарного адміністративно-командного 
суспільства заважала прийняттю дієвих природоохоронних заходів, а ті, 
що приймались, залишались неефективними в силу позаекономічного 
характеру їх реалізації. Широкомасштабне втручання в довкілля вже у 70-
ті рр. значною мірою вийшло з-під контролю суспільства. Ситуація, що 
складалася, вимагала прийняття більш радикальних заходів по охороні 
навколишнього середовища, раціоналізації використання природних 
ресурсів України. 

Незважаючи на цілий ряд прийнятих законодавчих актів та партійно-

                                           
1 ЗП УРСР. – 1979 – № 1. – С. 3. 
2 Шибко В.Я. Екологiя i полiтика. – К., 1991. – С. 23. 
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державних постанов різного рівня, спрямованих на посилення охорони 
природи, зростання матеріальних, трудових та фінансових витрат у цю 
сферу, стан навколишнього середовища в Україні протягом 70-х рр. 
погіршувався. Значною мірою цьому сприяла і недосконалість системи 
державного управління процесами формування та реалізації екологічної 
політики.  

Недостатня теоретична глибина аналізу компартійними органами 
причин і суті екологічних проблем в умовах їх швидкого наростання та 
загострення не лише зумовлювала певну тривогу наукової громадськості 
та спеціалістів, а й оберталася гальмуванням прийняття вкрай необхідних 
економічних та соціально-політичних рішень у сфері охорони довкілля від 
зростаючого антропотехногенного забруднення. Криза соціалістичної 
планової економіки, що розпочалась на початку 80-х рр. та зумовила 
надалі непродумані намагання проведення М.С.Горбачовим політики 
“перебудови” у другій половині того ж десятиріччя, сприяла швидкому 
погіршенню екологічної ситуації в Україні. 

На ХХVII з’їзді КПРС та КПУ (1986 р.) відзначалось значне 
погіршення стану природного середовища у ряді регіонів країни. Однак на 
думку ЦК компартії, така ситуація утворилася лише внаслідок 
неприпустимо повільного використання науково-технічних досягнень у 
справі охорони природи, використання застарілих рішень у процесі 
будівництва та реконструкції підприємств, недостатнього впровадження 
мало- та безвідходних технологічних процесів1. Водночас у прийнятій тоді 
ж новій редакції програми партії голослівно стверджувалось, що в ході 
реалізації її першої редакції в країні було значно “поліпшено 
природокористування”2. Лише поступове посилення гласності та 
поглиблення демократичних тенденцій наприкінці 80-х рр. в умовах 
політики горбачовської перебудови суспільства сприяли реалістичній 
оцінці всього тягара й глибини деформації та застою минулих років, як 
кваліфікувала ці процеси XIX Всесоюзна партконференція (1988 р.), дали 
можливість усвідомити реальну загрозу екологічної катастрофи та 
задуматися над її концептуальними політичними і соціально-
економічними причинами3. І лише наприкінці організаційного існування 
КПРС в умовах запеклої внутріпартійної  боротьби між так званими 
демократично настроєними комуністами та більшовиками-ортодоксами на 
останньому ХХVІІІ з’їзді КПРС було нарешті визнано, що 
соціалістичному суспільству також притаманна марнотратна і навіть, як 
відзначалось у програмній заяві з’їзду “До гуманного, демократичного 
соціалізму”, хижацька експлуатація природи4. За подібну історичну 
відвертість, довгі роки прикривану ідеологічним камуфляжем, український 
народ, як і інші народи колишнього СРСР, розплатився надзвичайно 

                                           
1 Матерiали ХХVII з’їзду КПРС. – К.: Полiтвидав України, 1986. – С. 59. 
2 Там само. – С. 150. 
3 ХIХ Всесоюзная конференция КПСС: Стенограф. отчет. В 2-х тт. – М., 1988. – 
Т. 1. – С. 22. 
4 К гуманному, демократическому социализму: Программное заявление ХХVIII 
съезда КПСС // Правда. – 1990. – 15 июля. 
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дорогою ціною. 
Трагічним проявом історичної безперспективності технократичної 

політики радянської тоталітарно-комуністичної системи стала аварія на 
Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р., яка зумовила кардинальну 
видозміну розуміння самої суті використання природних ресурсів, 
застосування різних видів енергії, уявлень про реальності 
антропотехногенного впливу на людину та довкілля в сучасних умовах. 
Аварія на ЧАЕС — закономірний наслідок періоду соціально-
економічного застою 60-70-х рр. з характерним для нього значним 
погіршенням стану економічної діяльності, значним звуженням 
можливостей модернізації різних галузей виробництва, неприйняттям 
ними досягнень науково-технічного прогресу, невпинним падінням рівня 
відповідальності та моралі, парадно-оптимістичним тоном усіх офіційних 
інформацій, замовчуванням негативних явищ внаслідок проведення 
тотальної цензури в суспільстві тощо. Саме чорнобильська трагедія 
змусила союзний та республіканський уряди переглянути ставлення до 
екологічних проблем антропотехногенного походження, прийняти ряд 
природоохоронних політичних документів, сприяла активній появі та 
консолідації ряду громадських організацій “зеленого” напрямку в Україні, 
прискорила розвиток процесу гласності. 

Чорнобильська катастрофа стала своєрідним поштовхом до прийняття в 
1988 р. ЦК КПРС та Радою Міністрів СРСР постанови “Про докорінну 
перебудову справи охорони природи в країні”, якою було визначено 
основні завдання в галузі охорони природи та природокористування 
природи й регулювання процесів використання природних ресурсів, 
наголошувалось на необхідності широкого впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу як вирішального напрямку поліпшення 
природокористування тощо. Серед недоліків природоохоронної роботи, 
перш за все, відзначалось, що не забезпечується комплексний підхід до 
охорони довкілля від забруднень, розвиток продуктивних сил ще 
здійснюється без належного врахування екологічних наслідків і 
проведення єдиної природоохоронної політики1. 

У лютому 1990 р. Верховна Рада УРСР розглянула питання і прийняла 
постанову “Про екологічну обстановку в республіці та заходи  по її 
докорінному поліпшенню”. Було передбачено здійснення комплексу 
заходів, спрямованих на докорінне поліпшення охорони навколишнього 
середовища, збереження здоров’я людей, ощадливе використання 
природних ресурсів та розширене відтворення певних їх видів. Розуміючи 
глибинні корені екологічної кризи в Україні, Верховна Рада УРСР (старого 
скликання) під впливом екологічної ситуації, яка невпинно погіршувалась, 
була змушена задекларувати, що “таке становище є наслідком 
незадовільного розв’язання Радою Міністрів УРСР ряду важливих 
природоохоронних проблем, нарощування продуктивних сил без 
належного врахування можливих екологічних змін, невиконання 
підприємствами природоохоронного законодавства, відсутності дійових 

                                           
1 СП СССР. – 1988. – № 6. – С. 14. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 386

економічних важелів, недостатньої уваги до питань управління охороною 
природи.  

В умовах радянського адміністративно-командного планування другої 
половини 70-х-80-х рр. вирішальний вплив на характер формування та 
реалізації екологічної політики справляла відсутність реального 
політичного та  економічного суверенітету, по суті, колоніальне становище 
України. Саме це дозволило центральним союзним міністерствам і 
відомствам перетворитися у цей період у своєрідні транснаціональні 
монополії, які в гонитві за відомчою вигодою не рахувалися ні з 
інтересами націй, ні з вимогами природи. Відсутність національної 
екологічної політики в умовах унітарно-тоталітарної адміністративно-
командної моделі розвитку призвела до надзвичайного занепащення 
довкілля України, активного будівництва і розміщення тут небезпечних 
виробництв, зокрема, надмірної концентрації важкої та хімічної 
промисловості, об’єктів енергетики, недосконалих блоків АЕС без 
урахування природно-географічних та інших факторів, недостатнього 
контролю за їх функціонуванням, низької ефективності використання 
економічного та науково-технічного потенціалу в інтересах вирішення 
екологічних проблем. 

Отже, головними передумовами і завданнями розвитку екологічної 
політики в Україні на кінець 80-х рр. стали досягнення реального 
політичного суверенітету та економічної самостійності, демократизації 
суспільства, поступовий перехід до ринкових форм господарювання1. 
Перебудова екологічної політики та всього реального процесу 
природокористування стали нерозривно пов’язані з радикальними змінами 
в житті українського народу. 

Формування і розвиток екологічної політики напередодні здобуття 
Україною державного суверенітету відбувалось за дуже несприятливих 
умов. З одного боку, республіка вже перебувала в глибокій соціально-
економічній та політичній кризі, а з іншого, постійно поглиблювались 
кризові екологічні процеси, які значно посилились наслідками 
чорнобильської катастрофи. Екологічна ситуація, що склалась в Україні, 
була підготовлена всім ходом радянської історії на тлі нераціональної 
економіки, бездуховності, низького рівня культури, деградації особистості 
та її цінностей, відсутності прав людей розпоряджатись власними 
природними багатствами, аморальних форм псевдосоціалістичного 
поступу та оманливого благополуччя. Невиправдане прагнення 
нежиттєздатної командно-адміністративної системи до постійного зиску, 
штучних темпів економічного зростання у поєднанні з екологічно 
нерегульованим господарством, зневажливим ставленням до законів 
природи та використання її ресурсів обернулися глибокою еколого-
економічною кризою. 

                                           
1 Костенко Ю.I. Полiтичнi та економiчнi аспекти екологiчної кризи на Українi // 
Екологiчний менеджмент на Україні: порівняльний аналiз українського та 
захiдноєвропейського пiдходiв. – Женева: Міжнародна Академія довкілля, 1991. – 
С. 100-101. 
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16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла історичний документ 
— Декларацію про державний суверенітет України. У цьому вікопомному 
документі проголошувалось, що з цього часу Українська держава 
самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території 
республіки та порядок використання природних ресурсів, має свою 
національну комісію радіаційного захисту населення, має право 
заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких 
підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, які спричиняють 
загрозу екологічній безпеці, дбає про екологічну безпеку громадян, про 
генофонд народу, його молодого покоління, має право на відшкодування 
збитків, заподіяних екології України діями союзних органів. 

Відтак починають формуватися перші політико-правові підвалини 
незалежного національно-державного та економічного розвитку – основи 
національної екологічної політики України. Лише в цих умовах стало 
можливим оголосити Верховній Раді УРСР 1 серпня 1990 р. Україну 
зоною екологічного лиха. Однак ця політична заява мала суто 
декларативний характер, адже ніякого реального впливу на охорону 
довкілля, ніяких процедур ч органів влади щодо конкретних напрямків 
діяльності, ні пріоритетів або кінцевих термінів вона не визначала. Більше 
того, вона не базувалася на добре структурованому плані дій для охорони 
довкілля. У серпні 1996 р. Кабінет Міністрів України, виходячи із рішень, 
які були прийняті в Ріо-де-Жанейро ще у 1992 р., ухвалив “Основні 
напрямки державної політики в галузі охорони навколишнього 
середовища, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки”, а Верховна Рада прийняла їх лише у березні 1998 р.1 
відповідно до статті 16 Конституції України.  

Незважаючи на ряд критичних зауважень щодо реалізації положень 
“Основних напрямків...”, цей документ поєднує в собі стратегічні цілі з 
конкретними завданнями, сприяє розробці подальших програм уряду в 
галузі охорони довкілля та екологічної безпеки. Документ проголосив 
довгострокову стратегію розв’язання екологічних проблем, яка базується 
на створенні мотивації та умов  для цього на національному, 
регіональному, місцевому  та об’єктному рівнях, а також на поєднанні цих 
питань з економічними2. Екологічна політика, згідно з документом, 
здійснюється у двох напрямках – розробка спеціального законодавства з 
питань охорони довкілля та опрацювання практично всіх законопроектів, 
які готуються для розгляду, з метою належного врахування в них 
екологічних вимог. При цьому враховується досвід інших країн та 
рекомендації міжнародних організацій. Однак проблеми безпеки в 
“Основних напрямках...” висвітлені лише поверхово, а питання чистого 
виробництва взагалі не згадується. 

Першочергового значення для становлення національної екологічної 

                                           
1 Огляд результативності природоохоронної діяльності в Україні. – С. 69. 
2 Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. – К, 1999. – 
С. 27-28. 
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політики набула розробка комплексного Закону про охорону 
навколишнього природного середовища. Серйозною вадою чинного до 
цього природоохоронного законодавства було те, що воно формувалося за 
ресурсною ознакою, а правовому регулюванню піддавалися 
диференційовано земельні, водні, гірничі, лісові, атмосфероохоронні та 
інші відносини. Такий підхід не забезпечував комплексності регулювання 
та єдності еколого-економічних відносин.  

Історичним гарантом змін державної екологічної політики України та 
статусу особи у процесах вирішення проблем захисту довкілля стало 
прийняття у червні 1996 р. Основного Закону – Конституції України, у 
положення якої введені принципово нові для вітчизняного законодавства 
статті. 

До середини 90-х основним напрямом розв’язання природоохоронних 
проблем в Україні було формування основ нової екологічної політики. У 
1996-1998 рр. за умов трансформації політичної системи та переходу до 
ринкової економіки практично було завершено формування ключових 
елементів сучасної екологічної політики, яка в основному відповідає 
внутрішнім потребам і перебуває в руслі загальноєвропейського 
природоохоронного політичного процесу. Відтак пріоритетними 
завданнями стали потреби подальшої інтеграції екологічної політики в 
стратегію соціально-економічних реформ; розробка природоохоронних 
програм та проектів у пріоритетних напрямах; створення умов розширення 
внутрішнього та зовнішнього інвестування в природоохоронну галузь. 
Однак рівень техногенного навантаження на природне середовище в 
Україні нині перевищує аналогічний показник розвинених країн у 4-5 
разів. Використання застарілих технологій та обладнання, висока 
концентрація техногенно небезпечних об’єктів в окремих регіонах, 
фізична та моральна зношеність основних фондів зумовлюють значну 
ймовірність виникнення аварій і катастроф з непередбачуваними для 
населення  та довкілля наслідками. Економіка України щорічно втрачає до 
10% ВВП у вигляді зменшення продуктивності основних фондів, 
нераціонального використання природних і людських ресурсів. 
Ресурсоємність кінцевого національного продукту в середньому втричі 
перевищує світовий рівень1. 

У державі є розуміння серйозності ситуації в природоохоронній сфері, 
усвідомлення необхідності та нагальності вирішення цих питань, бачення 
механізмів і підходів до їх розв’язання, зрештою, є об’єктивні передумови 
розв’язання цих проблем. Але при наявній політиці немає її стратегії, адже 
нинішній кризовий стан екологічної безпеки України є безпрецедентним за 
складністю причин, масштабами та наслідками, значною мірою 
зумовлений ще надмірними техногенними навантаженнями, що 
сформувалися в попередній період внаслідок непропорційного розміщення 
продуктивних сил на території республіки та Союзу в цілому. За останні 
25-30 років чисельність технологічно небезпечних явищ техногенного 

                                           
1 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні 
у 1998 р. – С. 3. 
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характеру зросла в Україні у 3-5 разів. Збитки від них сягають щороку 1-
1,5 мільярда гривень1.  Звикати до цього держава не має права.        

Подальша діяльність зорієнтована на відображення екологічних 
пріоритетів у загальнодержавних, регіональних та місцевих програмах і 
планах. Екологічні пріоритети відображені в розроблених останнім часом 
стратегічних державних програмах – Програмі соціально-економічного 
розвитку до 2010 р. “Україна – 2010”, Програмі діяльності Кабінету 
Міністрів України, Програмі структурної перебудови економіки України 
на середньотерміновий період 1999-2003 рр., Державній програмі 
соціального та економічного розвитку (розділ “Природні ресурси та 
навколишнє середовище”) та ін. Однак цілісного уявлення про 
національну екологічну стратегію сталого розвитку, відповідної програми 
дій не існує. У контексті документів, прийнятих у Ріо-де-Жанейро, це має 
бути розвиток, спроможний забезпечити довготерміновий економічний 
прогрес, не створюючи ризику в майбутньому підтримувати економічний, 
соціальний та екологічний баланс, забезпечуючи умови для 
самовідтворення останнього.     

На жаль, ще з радянських часів залишаються чинними деякі 
регулятивні акти і тому в багатьох випадках існують протиріччя між 
сучасними цілями та неадекватними методами їх досягнення. Ряд законів 
було введено до прийняття Конституції України, вони повинні бути 
критично переглянуті, а їх ефективне застосування повинно бути 
пріоритетом. Необхідно також переглянути й уточнити Національний план 
дій у галузі охорони довкілля з метою визначення чітких пріоритетів, цілей 
і часових рамок у різних секторах охорони довкілля. Повинні бути 
визначені чіткі пріоритети фінансування програм.  

Таким чином, на сьогоднішній день в Україні відсутній дієвий механізм 
взаємодії влади усіх рівнів та громадських організацій у розв’язанні 
екологічних питань, що значно зменшує ефективність державних і 
громадських ініціатив. Водночас суспільство об’єктивно потребує 
творення такої організаційної моделі, яка б дала змогу враховувати як 
екологічні права громадян, так і соціально-економічні інтереси держави. 
Окремі позитивні зрушення в роки державної незалежності не можуть 
компенсувати усіх важких наслідків колоніальної екологічної політики в 
умовах радянського адміністративно-командного планування. При 
збереженні старих підходів марно сподіватися на здійснення ефективної 
екологічної політики в Україні, її швидкий вихід з еколого-економічної 
кризи, встановлення пріоритетів розвитку цивілізованої країни, яка 
враховує екологічні інвестиції серед суспільно необхідних як гарантію 
подальшого соціально-економічного прогресу. Найважливішими 
чинниками кризового екологічного стану продовжують залишатись 
низький технологічний рівень і структурна деформація господарства з 
                                           
1 Знаменна віха вітчизняної історії: Виступ президента України Л.Д.Кучми  з нагоди 
80-річчя Національної академії наук України // Вісник НАН України. – 1999. – № 2. 
– С. 73. 
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переважанням сировинно-видобувних та ресурсоємних виробництв, 
нестача очисних споруд, недоліки екологічного нормування тощо. 
Екстенсивне сільське господарство не здатне забезпечити населення 
країни в достатній кількості екологічно чистими продуктами харчування. 
Майже повна відсутність ефективно діючих старих адміністративних чи 
нових економічних механізмів захисту довкілля за умов низького рівня 
моралі та екологічного мислення в суспільстві вкрай поглибили 
деградаційні процеси в сфері соціально-природної взаємодії. Саме тому 
нині марно сподіватися на швидке зменшення негативного 
антропотехногенного впливу та реальне подолання подекуди вже 
катастрофічних наслідків екокризи в Україні. На державному рівні 
пріоритет екологічних імперативів, на жаль, не включено до структури та 
механізмів вирішення соціально-економічних проблем. Українська ідея, 
яка лежить в основі сучасної концепції державотворення, не інтегрована з 
необхідністю екологічної безпеки нації. Тенденції, які вирізняли 
тоталітарно-імперський режим у цій сфері, продовжують діяти і за умов 
незалежної державності внаслідок об’єктивних обставин і суб’єктивних 
причин, головною з яких є відсутність політичної волі переломити 
ситуацію до кращого. Руйнуються природні підвалини добробуту нації та 
перспективи її подальшого соціально-економічного прогресу, фізичного і 
духовного розвою, що нині вирізняє лише слаборозвинуті країни. В силу 
надзвичайної занедбаності та складності проблеми еколого-економічної 
кризи в Україні можуть вирішуватися лише протягом тривалої історичної 
перспективи.  

Оскільки стратегічною метою України є зміцнення різнобічного 
світового співробітництва і в перспективі здобуття повноправного 
членства в Європейському Союзі, необхідно, щоб країна відповідала 
європейським та світовим політичним, соціально-економічним та 
екологічним стандартам, сучасним вимогам світової глобалізації. 
Запізнитися у цьому ключі означає лише одне – обмежити свідомо власний 
доступ до світового ринку, світової політики та модерних цивілізаційних 
надбань. Екологічний фактор для України повен стати одним з чільних 
пріоритетів її міжнародного співробітництва з усіма країнами та регіонами 
світу.  
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Сніжко В. В. (Київ) 

 
ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ ЕТНОГЕНЕЗУ  

ТА РОЗВИТКУ ПРИРОДИ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 
 
В статті досліджуються проблеми єдності етногенезу та розвитку 

природи в українознавстві. Автор вважає, що духовне відродження, 
психоетнічне становлення нової людини в Українській державі повинно 
відбуватися  у щільному поєднанні із національним природним довкіллям на 
новому соціокультурному рівні, над утвердженням якого сьогодні плідно  
працюють вчені-українознавці. 

 
Етногенез – це природна система творчого комбінування й подолання, 

створення та пошуку нових оптимальних форм поведінки, коли людська 
більшість етносу свідомо підпорядковує кожну свою дію, думку, 
переживання створенню нової соціоприродної дійсності. Вже загально 
визнано, що “Природа потребує не лише пізнання зовнішнього світу (а 
звідси освіти й науки), а й самопізнання (інтроверсивності), інакше людина 
(плем’я) не зможе і охопити увесь огром світу, і самореалізуватися. А це 
означатиме, що порушуватиметься уявлення про цілісність світу, 
дисгармоніюватиметься спочатку свідомість, а далі й сутність природи” 
(П.Кононенко). Прадавнє людство сприймало оточуючий його Світ – 
малий і великий, живу та неживу Природу – виключно обожнено, бо сама 
ідея Бога, то лише форма відображення в свідомості тогочасної людини 
природного довкілля. Сучасна ж людина, на відміну від цього, прагне 
пізнання самої себе, а довкілля існує немов саме по собі. Лише зрідка 
модерна людина може у тимчасовому захопленні звернути неуважний 
погляд на квіти, екзотичні рослини, чудове каміння або дивовижних 
тварин. Проте, наприклад, в Античні часи та в часи Відродження в Європі 
ставлення було значно іншим, хоча і тоді вже справжня містичність 
первозданого лісу зникла, але виникло культурно-естетичне обожнення та 
гуманізація Природи. Поступово утверджувалось усвідомлення, що і 
людина зі своїм власноруч створеним середовищем (за новітньою 
термінологією – штучною природою) є об’єктом краси і одухотворення. І 
вже І.Кант визнавав, що гарне пізнається без посередництва понять. Гарно 
– коли присутня гармонія, а гармонія  – поєднання раціонального й 
натурального. Це активний психічний процес одночасного відшукання 
певної природної упорядкованості, аналіз і оцінка рівня цієї 
упорядкованості нашим уявленням про Природу. Існує усвідомлення, що 
людина  виявляє красу в природних явищах, сприймаючи їх як “творіння 
Природи”, і наділяє явища Природи критеріями своїх особистих творчих 
здібностей та категоріями своєї творчої діяльності: “здатність до творчого 
бачення серед чудової природи Малоросії, розвинула у її жителів уяву, чим 
і пояснюється схильність їхня до символіки, до образів, до порівнянь, тому 
в піснях Малоросів і в інших пам’ятках народної творчості природа 
одухотворена, виявляється у вигляді символів в найрізноманітніших 
проявах життя людського” (П.Чубинський). 
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“Нагадаємо: український етнос сформувався на грунті кількох расових 
типів. Однак вони не диференціювалися в ході історії на автономні – в 
просторі й часі – константи, а кристалізувалися й ідентифікувалися в 
єдиний український етнос – націю” – пише П.Кононенко. Естетичні оцінки 
залежні від традиції психоетнічного світосприйняття. Естетичні 
уподобання чи неуподобання, розуміння краси, яке приходить через 
естетику природи, іноді залежить від впливу досить прозаїчних обставин 
природного походження. Наприклад, у половців одне спільне слово 
визначало зелений та синій колір. Тобто в кольоровій гамі середньовічних 
степовиків не турбувало і вони не потребували розмежування цих 
кольорів. Але якщо би вони, помітили, наприклад, що світло-зелена вода 
приємна на смак, а синя викликає отруєння через присутність в ній синьо-
зеленої мікрофлори, тоді вони були б вимушені цілком свідомо їх 
розрізняти за кольором і, відповідно, означувати різними найменуваннями. 
Аналогічно відбувається у насельників островів, наприклад, Індійського та 
Тихого океану, у яких від кольору води залежить їхнє виживання. Бо вода 
блакитного кольору є неживою водою і чим вона блакитніша, тим вона 
бідніша на поживні речовини, вода ж темно-зелена є “живою” водою і чим 
вона брунатніша, тим вона багатша життям. Суцільно брунатна, то також 
не жива вода. Тубільці за цими нюансами кольорів визначають присутність 
або можливість присутності в ній тих або інших живих організмів і істот, 
придатних до їжі, або стан води, яка перетворилась на отруту. 

Поєднання кольорів в Природі дуже різноманітне, до певної міри навіть 
фантастичне. Бо те, що здатна поєднати Природа, не завжди можливо 
штучним шляхом зробити людині. Буйна мішанина кольорів, створена 
штучним шляхом, дуже часто межує з безсмаком. В Природі такого 
відбутися не може, бо в ній немає кращих або гірших кольорів. Природний 
жовтий колір у квітах завжди ніжний й теплий і дуже шанований людьми, 
хоча жовтизна у лиці самої людини не є бажаною й лише викликає 
стурбованість за здоров`я. Як і бузковий, присутність якого в кольорі лиця 
свідчить за серцево-судинну захворюваність, а в квітах він вабить своєю 
вишуканістю. Світло-синя фарба в усіх своїх нюансних поєднаннях 
нагадує небесні простори, космонавти свідчать, що Планета наша голубого 
кольору та  й голубі очі завжди милі людині.  

 Лише Мистецтво разом з Природою спроможні відродити 
гуманістичний світогляд кожної людини окремо і нації загалом. Де, як не в 
природному ландшафті можна побачити й гармонію, й симетрію й 
природну красу? Краса рослини – це не лише крона, стовбур, листя або 
квіти. Це значно більше і його можливо відчути лише духово. З 
відчуттєвим, духовим світосприйняттям людство одвічно пов`язувало 
певну містичність, божественне начало. Проте Бог існує лише для того, хто 
впевнений в очевидності його існування, і не існує лише для того, хто 
переконаний в очевидності його відсутності. І те і інше є в реальному 
роздвоєнні усвідомлення свого існування в світі людиною, таке 
світовідчуття найхарактерніше для українців. Воно притаманно також і 
китайцям, які з одного боку обожнюють свої духовні символи (ідолів), а з 
другого, коли ті не сприяють їм, вони їх сварять!  
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З найдавніх часів рослини були символічними втіленнями різних богів. 
На ранніх етапах генези людства вони являли собою візуальний образ того 
чи іншого Бога. У багатьох народів обов’язково було Дерево Пізнання, 
Дерево Життя, яке тримало Всесвіт. Такими деревами в Японії були  слива 
й сосна, а в Китаї – персикове дерево і гінкго дволопатеве (давній релікт 
ще з третинного періоду), в Єгипті – платан та фінікова пальма. У різних 
слов’янських народів були свої найшанованіші дерева, але у більшості – 
дуб звичайний, сосна, липа, береза. Цікавою є така особливість: у 
більшості народів Світу дуб виключно чоловічого роду. Він завжди 
викликає повагу і вважається прабатьком роду, і так не лише у нас, а й 
ірландців, французів, португальців. У деяких народів усе те саме 
стосується ясена. Верба  за звичай жіночого роду і з ясенем  у скандинавів 
та поляків – є прародителями роду, а з дубом у кельтів, слов`ян та й у 
давньосемітських язичницьких племен Палестини. 

Рослинна магічність присутня в багатьох обрядах – українська традиція 
вважала, що саме осика або осокір (тополя чорна) чи тополя біла здатні 
позбавляти  людину від хвороб. Верба біла (на неї ще кажуть лоза) – 
найулюбленіша рослина слов`ян – це одне з найсакральніших наших дерев. 
Саме тому її гілки використовують у вербну неділю. Наразі і давні 
палестинці з великим душевним трепетом ставились до верби разом з 
міртом і оливою. Т.Шевченко згадує в своєму щоденнику, якого він вів під 
час заслання, про вербу, яка росла у нього на Мангишлаці в городі, біля 
якої він проводив увесь свій вільний час. Попід якою він бачив “дивні 
сни”, напівреальні, напівмістичні, які повертали його до дому. Вербу часто 
використовували у лікувальних цілях від головного болю, при неврозах, 
при шлунково-кишкових, гінекологічних чи інфекційних хворобах. 
Безцільно ламати рослини в давнину заборонялось, але трохи наламати 
весною верби дозволялося, бо її гілками виганяли худобу на перше 
пасовисько, жінки себе вихльостували, щоби старість у землю не заганяла, 
крім того усю нечисть реальну та й містичу нечисть з хати вимітали. Тепле 
й шанобливе ставлення до верби навіть у скандинавів, про це свідчить 
“Мала Еда”. Давні китайці присвятили цій рослині багато віршів та 
малюнків. 

Наразі зауважу, що форма кожної окремої рослини – її конкретне лице є 
наслідком спільного впливу двох факторів: спадковості та умов існування. 
Спадковість – це генетично закріплені особливості виду в процесі 
пристосування на довготривалому еволюційному шляху генези. Ті самі 
фактори довкілля формували і здатність до самозахисту у боротьбі зі 
шкідниками та хворобами – леткі фітогенні речовини та фітонцидні соки. І 
ці особливості, як і зовнішня будова, є індивідуальною модифікацією 
генетично закріпленою. 

Проте і кожен ландшафт має свої сталі закономірності, основу яких 
складають геоморфологічна структура поверхні району та типова 
рослинність. Рослинність є найбільш видимим виразником тих процесів, 
які відбуваються в грунті і в повітрі.  Далебі, коли природні фітоценози 
нормально функціонують, то вони відповідно суттєво впливають і на 
геоморфологічну структуру та і на усе довкілля загалом. Наразі, 
обов’язково усі ці процеси, крім того, що вони безпосередньо пов’язані 
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поміж собою, саме вони і є тим природним субстратом геопсихології 
етносу, який є автохтонним, еколого-психічно адаптованим суб’єктом 
цього регіону. 

Луковий ландшафт характеризується різнотрав’ям і обов’язковими, 
вільно поодиноко розташованими кущами калини, шипшини тощо, та 
рідколіссям. Дуби, клени, берези, липи, дикі груши та яблуні, які 
виростають в цих умовах мають потовщений з низу стовбур та широку 
розлогу крону. Діброви зрідка складаються виключно з дубу звичайного, 
але найчастіше їхній склад значно різноманітніший за своїм флористичним 
складом, а в самому ценозі – і за структурою. Наприклад, на гарних для 
дубу землях, діброви можуть формувати 7 – 8 ярусний ліс з різних 
деревинних та трав’янистих рослин. Тоді перший ярус складають: дуб 
звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, ясен звичайний, деякі 
в’язові, а іноді ще й граб  з березою. Другий ярус – клен польовий, граб, 
дикі груша та яблуня іноді ще й черемха. Третій ярус – підлісок: ліщина, 
бруслина, клен татарський, жостір, калина, жимолость, глід та інші кущі. 
Четвертий складається головним чином з різнотрав’я, серед якого багато 
широколистяних та тіневитривалих злакових, зустрічаються і дібровні 
ефемероїди – це різні цибулеві та клубне-цибулеві, які квітують на весні, 
коли ще дуб не вкрився новим молодим листям (проліски, ряст та інші 
види, більшість з яких вже вважають зникаючими). 

Я навів таку задовгу характеристику діброви, лише для того, щоби 
засвідчити, які багаті є природні фітоценози. І якщо говорять, що, 
наприклад, давні кельти шанували і оберігали дуби, то це не робилося 
виключно для дубів. Збереженим був увесь фітоценоз, бо вважався він 
божеліссям. Увесь видовий склад, наведений вище у різних регіонах 
України мав у різних варіаціях статус священих (праведих) рослин.   

Лише геопсихічно адаптований українець ладен свідомо відчувати і 
гордувати красою свого національного ландшафту. Так кожен автохтон 
милується своєю землею, її краєвидами, її пейзажами. Усі японці 
завмирають у ранковому захопленні перед Божественною горою Фудзі, як і 
усі корейці перед ранішнім, трохи імлистим, спокоєм своєї землі, а монгол 
– перед передвечірніми пагорбами пустелі Гобі: усі вони милуються 
природним ландшафтом і він є для них найвищим втіленням краси, 
справедливості, моральності – сакральною дією Вічності. Прадавні ж еліни 
у захваті завмирали і плакали від натхнення, спостерігаючи за заходом 
сонця біля храму Посейдона. А кожен українець гордує Дніпром, Давнім 
Києвом та Тарасовою горою, на яку прагне хоч раз в житті зійти пішки до 
Тараса, справжнього Батька Нації. Аналогічною Дніпру, Києву, Кам’яній 
могилі за своїм символізмом є славна наша Говерла, гордістю є піднятися 
на її верхівку – це вже традиція українців. 

Важливими для нації є її штучні культурні символи, які пов’язують її 
незримими нитками з минулим: скіфська Пектораль, Пересопницьке 
Євангеліє, Булава Хмельницького, прапори та бойові хоругви запорозьких 
козаків або Кобзар. Зараз українська інтелігенція змагається за визнання 
“Велесової книги” Книгою Буття давньоукраїнського народу. Тяжко 
змагається і допоки що змагання це не виборено, через те, що багато 
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представників сьогоднішньої інтелігенції користується ідеологемами 
СССР, а не України. 

Головною формуючою засадою етносу є самосвідомість, яка 
складається з низки певних духових цінностей, які створюють важливий 
понятійно-психологічний феномен (до них належать: мова, культура 
тощо). В чому полягає внутрішня ідентичність, чому я, наприклад, 
ідентифікую себе з буковинцем, поліщуком, галичанином та хорватом, але 
не погоджуюся ідентифікувати себе з білорусом чи поляком? Проте є 
бажання деяких сучасних українців, наприклад, ідентифікувати себе з 
росіянами чи то з ізраілетянами. Наразі ж самі росіяни не прагнуть 
внутрішньоросійської самоідентифікації: мешканці Сибіру відмежовують 
себе від “москвичів”, а північнокавказці, то лише через фізичний примус 
погоджуються на своє т.м. росіянство. Про психоетнічний розподіл в 
Ізраїлі годі й казати. 

Звернемося до малярства, немов би й інтернаціональної галузі людської 
творчості. Хоча ще за часів Бароко на Україні крім іконного живопису 
активно розпочав з`являтися самобутній світський, але в тому живописі ще 
дуже відчутним був вплив італійських пейзажів. Лише у ХІХ сторіччі 
виникають живописні зображення ландшафтів України, на той час ще не 
було мистецької школи  українського малярства, тому ніхто 
цілеспрямовано не відтворював оригінальну українську Природу, але 
тогочасний мистецький пошук національних пріоритетів у літературі та 
живопису  Російської імперії викликав зацікавленість і природним 
довкіллям. Одразу виявились риси, які різнять російський та український 
ландшафти, а також емоційне відчуття котре викликають вони і як 
естетично впливають на людину. Наприклад,  помітним стало, що 
російському малярству притаманна глибинна журба, песимістичний сум, 
неминучість. Українському ж художньому пейзажу притаманні яскраві й 
м`які фарби, за якими відчувається ледве стримуваний дівочий сміх та 
козацьке мрійництво. Неможливо однозначно стверджувати, що в творах 
українських малярів ХІХ – початку ХХ ст. присутній великий оптимізм, 
але ж і не відчутна безвідрадність, а є обов’язкова мрійлива 
сентиментальність. Один англійський письменник сказав, що лише після 
того, як з`явились картини Тернера, заходи сонця в Англії стали значно 
привабливішими. Таку значущу роль виконують твори справжніх митців, 
створюючи національне бачення краси в присмерковому ранкові чи в 
темній ночі. Порівняймо полотна І.Левітана та А.Куінджі або І.Шишкина, 
А.Саврасова, М.Пимоненка та М.Мурашка. Дуже влучно про першого 
митця сказав К.Паустовський: “Картини Левітана викликали ту саму біль, 
як спогади про дуже далеке, але завжди вабляче дитинство. Левітан був 
художником журливого пейзажу. Пейзаж зажурений завжди, коли 
зажурена людина. Століттями російська література та живопис говорили 
про нудотне небо, охлялі поля, кособокі хати (…) З роду в рід дивились на 
природу каламутними від голоду очима. Вона здавалась їм такою ж гіркою, 
як їхня доля, як краюха чорного мокрого хліба”. Уявімо собі, як влучно це 
відчув та відтворив Левітан! У Куїнджі замість сірості й самотності 
російських сіл присутня романтична замріяність місячно-зоряного та 
чарівно-виваженого ландшафту. Дивлячись на “Місячну ніч на Дніпрі” або 
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“Українську ніч”, відчуваєш утаємничено-величаву яскравість та 
містичність природного довкілля. Так і ввижається, що десь поряд степові 
кам’яні ідоли, або Кам’яна могила. Якщо порівняти “Місячну ніч” 
Крамського та “Місячну ніч на Дніпрі” А.Куїнджі, то уся побудова, 
втілення задуму демонструють цілковите різноетнічне сприйняття довкілля 
і місця в ньому людини. Хоча у І.Шишкіна і менше російської трагічності в 
пейзажах, але, нехай мене вибачать читачі, російська страдницька 
безвихідь так і відчутна, чи то “Дощ в дубовому лісі” або “Лісові далі”, чи 
“Серед долини ровния…” 

Відтворюючи природні фрагменти, кожен маляр  пропускає крізь 
самого себе велику красу й гармонію Природи, саме через це він несе 
велику відповідальність, бо повинен не тільки відчувати естетичні засади, 
такі як  нюанс і контраст фарб, пропорцію розмірів (красу обрисів та 
форм), він повинен ще і мати дуже вразливе відчуття національного смаку. 
Тільки духовим розумінням естетичного можливо митцю сприймати 
утаємничене для  інших психоетнічне розуміння Природи.  

Зауважу, що українець Куїнджі є етнічним греком, а росіянин Лєвітан 
за походженням єврей. З цього прикладу ми бачимо, як багатолітнє 
проживання  на українському та російському терені та в певному 
етнічному оточенні пращурів цих майстрів, а згодом і їх особисто, 
психічно адаптувало їх до сприйняття конкретного екологічного субстрату 
– соціоприродного довкілля, як свого особистісного національного 
пейзажу. Який вони якнайкраще втілювали в живописі, використовуючи з 
підсвідомого ностальгічні нюанси глибинного психоетнічного минулого. 

Ще один приклад, про В.М.Васнєцова. Він своїми видатними 
малярськими роботами «Витязь на розпутті», «Богатирі», «Іван-царевич на 
сірому вовкові», «Альонушка» тощо створив чудовий міфічний образ 
минувшини для російського народу, а дивовижний світ ескізів декорацій 
до «Снігурочки» лише поглибив його, зробивши ще більш чарівно-
переконанішим. Цей образ напротязі ХХ ст. перетворився у стійкий 
стереотип, який більшість російськомовного населення сприймає як 
етнографічний відбиток минувшини. Після «Побоїща Ігоря Святославича з 
половцями» Васнєцова «правдивість» історичності російської Київської 
Русі повстала назавжди у своїй «незаперечливості». Хоча на полотні місце 
цієї події географічно не визначене, проте натомість присутня деяка 
штучність, яка більш притаманна психоетнічній російськості. Ця 
неприродність завжди виникає коли майстри, які б вони фахові не були, 
зображують події серед психоетнічно чужого для них ландшафту. В їхніх 
полотнах завжди буде присутня їхня рідна геопсихічна тотожність. Усе це 
присутнє в роботах В.Васнєцова, бо творче бачення геопсихічно 
адаптоване до ландшафтів Великоросії. Проте Київ – це Україна. Так, 
розписи Володимирського собору в Києві виконані чудово, але це не 
Палестина і не Сирія і не Україна, тому і відчутна в цьому соборі 
неприродна штучність для українців. 

Можливо саме на стадії утвердження спільних рослинних символів і 
творилась українська метапсихічна єдність: дуб (ясен) – батько, верба – 
мати, тоді, відповідно, тин з верби оберігає від лихого; мальви ж ружі - 
любовний оберіг, а присутність праведної спільної рослини червоної 
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бузини – найсильніший оберіг від найпотужнішого лихого чародійництва. 
А от наступна стадія – тваринна магічність. Сакральнісь бика і визнання 
себе коровичами, тобто визнання свого ставлення до великої рогатої 
худоби і головно до Корови є роз`єднальним щаблем генези українців та 
більшості їхніх сусідів. На телевізійних екранах ми мали трагічну 
можливість спостерігати масові знищення свійської худоби в Західній 
Європі. Мертві тіла (або напівмертві) застрелених істот брутально 
згрібають ковшами екскаваторів, потім спалюють, закопують тощо. На 
фоні цього жахливо-ганебного дійства лунають роз’яснення, що 
“губчатоподібну енцефалопатію викликає низькомолекулярний білок 
пріон. Вперше цю хворобу зареєстровано в 1985 році у Великій Британії”. 
Її викликало те, що в гонитві за високою продуктивністю почали 
згодовувати великій рогатій худобі м’ясо-кісткове борошно, яке 
отримували від переробки кісток старих овець. Можливо тоді було 
порушено закон Природи – жуйні тварини ніколи не споживають у їжу 
м’ясо або м’ясо-кісткове борошно. Акти брутального масового знищення 
свійської худоби, як свідчить преса, у Великій Британії спричинили до 
випадків самогубств серед фермерів та глибоку депресію. На Заході для 
людей, діяльність яких пов’язана з винищенням худоби, створюють 
реабілітаційні центри. 

Що це – збіг обставин чи щось інше? 
З приходом буддизму в Індії та поза її межами усі, хто його сповідував, 

обмежували використання в їжу м’яса, а вже в І тисячолітті в Індії було 
заборонено вбивство тварин з метою використання їх у їжу. А “Велесова 
книга”, пам’ятка з історії Давньої України, говорить: “Дажбо нас народив 
од корови Замунь, і були ми кравенці і скіфи, анти, руси, боруси, і 
сурожці”. То хто ж їсть своїх пращурів? У багатьох міфологіях, наприклад, 
єгипетській, шумерській, іранській, індійській, бик присутній як земне 
втілення Бога. В давньоіндійській та давньоіранських міфах Священний 
бик є символом Небесної корови. 

Культ Священого Бика мав поширення в  Харапській цивілізації, яка існувала  в 
долині р. Інду її вважають спорідненою з  трипільською цивілізацією, що існувала в 
ті самі часи на теренах сучасної України. В археологічних розкопах цієї 
давньоукраїнської культури на р. Рось було знайдено глиняну модель храму 
прикрашену бичачими рогами. Як повідомляє С.Наливайко, дослідник індійської 
культури на теренах України: “посуд трипільці робили з вушками, схожими на 
роги, чотири ніжки нагадували коров’яче вим’я. На посуді зображалися й бики в 
запрягу”. Він робить цікавий висновок зі своїх досліджень, що назва Україна 
відбиває незвичайно архаїчні уявлення давніх насельників наших терен – Країна 
Священної Корови / Країна Священного Бика. Те, що в Індії корів не вбивають, а 
їхнє молоко використовувалось для приготування священного напою Соми – це 
загальновідомо, але ж про те саме ведеться мова і у “Велесовій книзі”, лише напій 
називається суриця, сура питна – “жертва наша і мед, сура о дев’ятисилі і шавлі 
удіяна і на сонці настояна три дні”. 

Якщо ще за найдавніших часів пращури наші тваринну їжу споживали лише у 
особливих випадках як жертвоприношення, то з часом багато їжі тваринного 
походження використовувалося лише на Різдво та на Великдень, в інші святкові дні 
та в звичайні дні пріоритетною їжею була їжа рослинного походження. І культу з 
їжі ніколи не робилось, за це свідчить фольклор та міфологія. Проте Давній Рим в 
часи свого найбільшого розквіту  створив з їжі не те що культ, а суцільні об’їдання. 
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В Західній Європі з щонайдавніших часів пріоритетною була тваринна їжа. Вже 
значно ближче до сучасності в багатьох творах західноєвропейської літератури з 
величезною любов’ю зображується нескінченний асортимент м’ясних страв. Для 
прикладу можливо продивитись чудові твори “Гаргантюа та Пантагрюель” 
(Франсуа Рабле) і “Легенда про Тіля Уленшпігеля та Ламме Гудзака” (Шарля де 
Костера)). Дикі  тварини в змаганні за життя виграти не могли, а програвши, 
відповідно, їхня кількість зменшилась. А в гонитві за кількісним збільшенням 
м’ясної продукції розпочалась масова гібридизація, широкомасштабне схрещення 
різноманітних видів великої рогатої худоби. Враховувались лише можливості 
отримання сировини – м’яса, шкіри або молока. Про природний імунітет  до хвороб 
навряд чи хтось замислювався. Та й чудотворна хімія надавала великих 
можливостей для штучного лікування тварин. Вакцинація набула статусу панацеї. 
А якість м’яса, чи покращала?  Усі оті наведені вище хвороби перетворили свійську 
худобу на аналогію переповненої брудом помийної ями. Таким чином Природа 
увесь час немов застерігає людину і оберігає тварин. Але як це не прикро 
визнавати, людство ставало усе розбещеніше в їжі і усе нахабніше в брутальному 
поводженні з живими, такими, як і людина, творіннями Природи. Схрещуючи кого 
з ким забажається, спарюючи коли заманеться. А вже нарешті і підійшли до 
клонування. В бездумному захваті від можливості тиражувати людей або людські 
органи, західні фахівці не дають собі ради звернути увагу на попередження автора 
клонованої вівці Доллі, що вона була одним вдалим варіантом серед сотні 
невдалих. Цей вчений відчув, що з того може бути. Як свого часу людство 
попереджували Альберт Енштейн, Альберт Опенгеймер та інші, хто створив першу 
атомну бомбу. 

Такі звабливі сервелати, балики, мисливські ковбаски, варені ковбаси, копчена 
яловичина, відбивні з телятини, ветчина, паштети, смажена печінка, копчені ребра 
тощо, вони виявились до вподоби й традиційним неспоживачам м’яса українцям. 
Але Природа вже не застерігає, вона жахає, щоби врешті отямились. Але людство 
ще більше занурюється у багнюку, західноєвропейські гурмани з імлою в очах 
говорять про м’ясо страусів – птаха з герба Австралії. Священого птаха 
австралійських аборигенів.. 

Нарешті у висновку я б хотів наголосити, що увесь психоетнічний комплекс 
природо-естетичних приорітетів генетично закріпився у формі найрізноманітніших 
символів і система цих символів є планетарним досягненням. Проте кожна 
загальнолюдська цінність має свій національний образ з найулюбленішими для 
його прихильників рисами. Наразі, сучасним українцям,  як нації генетичних 
митців-землеробів,  необхідне постійне контактне спілкування з рослинним світом 
– необхідне відновлення автентичності правічного зв’язку Людини і Рослини. 
Треба визнати, що “доля” у вигляді прикрих соціально-економічних помилок 
керівництва сучасної Держави примусила збіднілий у масі своїй український люд 
звернутися до землі (Землі-Матері), щоби самотужки боротись за своє виживання. 
Ця обставина має своє багаторазове висвітлення в українському казковому епосі. 
Проте найбільш відоме з давньоелінського міфу про Антея, який черпав силу від 
Землі Матері-Геї.  Не забуваймо, що ім’я Антея походить від антів, слов’янського 
племені з українського терену, які мали могутню державу і змагалися з Великим 
Римом. Сучасні ж обставини спонукали відродження підсвідомого образного 
мислення у українців.  

Духове відродження, психоетнічне становлення нової людини в Українській 
державі повинно відбуватися у щільному поєднанні із природним довкіллям, 
звичайно, на новому психо-емоційному рівні, над утвердженням якого сьогодні 
працюють фахівці – українознавці. 
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УКРАЇНА – ІСТОРИЧНА МІСІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масляк П. О. (Київ) 
 

ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ,  
ЯК ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА  

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
Розглянуто проблеми розвитку геополітики України в контексті 

інтегральної науки і навчальної дисципліни українознавства. 
Наголошується на тому, що українознавчі аспекти геополітики та 
геостратегії стають все актуальнішими у всьому світі і особливо в 
Європі. 

 
Українознавство, як інтегральна наука та навчальна дисципліна, нині 

постійно знаходиться у стані переосмислення, а отже і розвитку. Цього не 
треба боятися, на це не треба нарікати, тим більше, цьому не треба 
протидіяти. Усталені традиції є доброю справою, але лише тоді, коли вони 
слугують базою, основою, підґрунтям для розвитку нових напрямків і 
наповнення новим змістом старих. У цьому відношенні українознавству 
дуже поталанило. Його провідники і, перш за все, Петро Кононенко, є 
людьми творчими, незалежними, життєво сміливими і науково мужніми. 
Тому і не чіпляються за концепції, які не пройшли випробування життям.  

Нині українознавство переживає період диверсифікації. З’являються 
нові напрямки дослідження, поглиблюються вже усталені. До 
українознавчих студій залучаються нові, прагматично налаштовані люди. 
Вони пройшли велику школу життя, працювали в Академії наук, школах, 
вищих навчальних закладах, у народному господарстві. Посилюються 
економічний, правовий і міжнародний напрямки дослідження.  

Одним з таких нових напрямків українознавства є донині не освоєна в 
Україні царина геополітики та геостратегії. Приходить розуміння того, що 
без усвідомлення геополітичної місії України й української нації не можна 
осягнути нашу Батьківщину ні теоретично, ні практично. Тим більше, що 
народ без власної місії в конкретному просторово-територіальному 
середовищі просто приречений на депопуляцію. Що ми нині й маємо в 
Україні. Чітко сформулювати національну ідею і геополітичну місію 
великої української нації, на мою думку і покликана геополітика України, 
як складова частина українознавства.  
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В ХХІ ст. різко зростає актуальність геополітики як науки та навчальної 
дисципліни. Дане твердження нині перейшло вже до ряду аксіоматичних. В 
найповнішій мірі це стосується України. Все, що в наш час відбувається з 
Україною, в Україні і довкола неї є геополітикою та геостратегією у 
класичному розумінні цієї науки. 

Очевидним є і те, що такого масштабу держава, якою є Україна, на 
рубіжній території, з унікальним географічним положенням просто не 
може не мати власних геополітичних доктрин, об’єднаних у струнку 
геостратегію. В той же час нині в Україні відсутня або не обнародувана 
власна геополітика та геостратегія. Існуючі академічні та відомчі інституції 
за десять років незалежності країни так і не спромоглися на жодну 
геополітичну концепцію. Запроваджені ними твердження “національна ідея 
не спрацювала” та “багатовекторність” української зовнішньої політики не 
є грамотними з точки зору геополітики як науки. Загалом, не існує держав, 
де б національна ідея не спрацювала. Саме створення незалежної держави і 
є реалізацією національної ідеї, яка потім лише розвивається. Причому це 
здійснює якраз створена національною ідеєю держава, а не хтось інший. В 
Україні такий розвиток повинен базуватися на широкому впровадженні 
українознавства в усі сфери життя і, перш за все, у середню і вищу освіту.  

Якщо ж державні діячі заявляють, що національна ідея не спрацювала, 
то тим самим вони звинувачують себе ж у повній бездіяльності органів 
управління державою, в розвитку цієї держави на власних, а не 
чужинецьких засадах. В Україні цими засадами, за формальною логікою, 
якраз і є українознавство, україноцентризм, українолюбство, україно-
патріотизм.  

Геополітичним нонсенсом є і так звана “багатовекторність”. Її хіба що 
можна назвати невизначеністю чи аморфністю. Багатовекторності 
зовнішньої політики не може собі дозволити нині жодна країна світу. Тому 
на світовій арені взагалі не існує держав з багатовекторною політикою. 
Навіть єдина супердержава початку ХХІ ст. США здійснює чітко окреслену 
одновекторну політику. Після розпаду СРСР і зникнення соціалістичного 
табору всі постсоціалістичні країни за власною зовнішньополітичною та 
зовнішньоекономічною орієнтацією поділилися на дві групи. Одні з них 
обрали зовнішньополітичним вектором Європу, ЄС і НАТО, інші – Росію, 
СНД і Ташкентський пакт. Ніякої “багатовекторності” в жодної з 
пострадянських і постсоціалістичних країн не було і бути не могло. Ні 
теоретично, ні практично. Наслідки ж такого вибору нині стали абсолютно 
очевидними. Країни колишнього соціалістичного табору, які однозначно 
порвали з Росією, перш за все концептуально, як з уособленням руху в 
глухий кут історії, швидко й успішно розвиваються. У всьому вони 
інтегруються в європейські структури і НАТО. Країни, які ж обрали 
російський вектор політичної, військової та соціально-економічної 
інтеграції перебувають у глибокій кризі, яка дедалі поглиблюється. Це 
незаперечні факти сьогодення.  

Все це в цілому вказує на практично повну геополітичну неграмотність 
не лише українського загалу, а й верхівки нашої держави. Звичайно, 
геополітика доволі складна наука. Але життєва необхідність врешті-решт 
примусить нас вивчати її не лише у вищих навчальних закладах, а й у 
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середній школі. Тим більше, що геополітика цілком доступна дітям 
старшого шкільного віку, особливо в 11-12 класах. Курс геополітики та 
геостратегії України може завершувати вивчення українознавства в 
середній загальноосвітній школі. Я глибоко переконаний, що ця дисципліна 
повинна викладатися на основі єдиної загальнодержавної програми і 
єдиного підручника в усіх без винятку вищих навчальних закладах нашої 
держави. Людина будь-якого фаху, де б вона не працювала, має 
усвідомлювати національні інтереси, знати національну ідею і місію 
України та українців у Європі і світі. Без таких знань і переконань, а в 
цьому ще раз пересвідчуєшся на основі нинішніх реалій в Україні, просто 
неможливо побудувати незалежну, процвітаючу державу. На всіх посадах, 
на кожному місці в Україні мають працювати не просто висококласні 
фахівці, а фахівці-патріоти. Інакше все і далі буде розкрадатися і 
вивозитися за кордон. Україна і далі дивуватиме весь світ наявністю партій, 
опозиційних не владі, а самому існуванню держави.  

Українознавство, яке вміщає в собі і геополітику та геостратегію 
України, має стати в нашій державі теоретико-методологічним підґрунтям 
державотворення. Не можна побудувати будь-яку споруду, не знаючи, на 
якій території вона зводитиметься, з якого матеріалу і за яким проектом. 
Отже, без знання минулої України й України сучасної не можна 
побудувати України майбутньої. Озброїти ж кожного громадянина цими 
комплексними знаннями і покликане українознавство.  

На мою думку, геополітика та геостратегія України, як навчальна 
дисципліна, повинна завершувати опанування українознавства не лише 
тому, що є доволі складною в понятійному відношенні. Ця наука не може 
бути осягнута без грунтовної комплексної українознавчої основи, без 
попереднього засвоєння історії та географії. Не вбачається можливим 
вивчення геополітики і без певного рівня духовності особи, яку і покликане 
плекати українознавство.  

Можна зі значною вірогідністю прогнозувати невпинне зростання 
актуальності українознавства і його новітніх прагматичних складових у 
ХХІ ст. Цього вимагатиме саме життя, зокрема, перетворення України в 
серцевину Євразії. Упродовж останніх століть експансія нашої нації, перш 
за все ідейна, економічна і цивілізаційна була міцно стиснута 
несприятливими життєвими обставинами. Україна відчувала на собі 
геополітичний тиск одразу з трьох боків: північного заходу (Польща), 
північного сходу (Росія), півдня (Туреччина), Подібної ситуації не мала 
жодна інша нація світу. Війна на три фронти постійно спустошувала нашу 
землю. Врешті-решт, геополітичний тиск з боку Туреччини і Польщі 
зійшов нанівець. У ХХІ ст. вичерпується він і з боку Росії. Тому неодмінно 
має випростатися стиснута віками пружина української експансії на схід.  

В той час українознавство стане актуальним не лише в Україні, а й 
далеко за її межами. Нашу державу, нашу націю почнуть реально вивчати 
не тому що хочуть, а тому що мусять. Отже, щоб історичний процес не 
застав нас зненацька, необхідно вже нині розробляти і формулювати 
українські геополітичні концепції і доктрини ХХІ ст. Зробити це можна 
лише на ґрунті українознавства.  
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Геополітику та геостратегію України ні теоретично, ні практично не 
можна вирвати з контексту українознавства. Крім того, ця наука поза 
українознавством взагалі розвиватися не може. Аксіомою є і те, що й 
пізнати світ, без пізнання спочатку своєї Батьківщини, теж неможливо. З 
педагогіки й психології відомо, що дитина сприймає все чуже й далеке 
через відоме, близьке і рідне, а не навпаки. І інакше сприймати просто не 
може. Тому й зрозуміти та пізнати світ без розуміння і пізнання України є 
утопічним прагненням. Без українознавства не можна осягнути інші країни, 
інші народи, їх природну геополітичну взаємодію з Україною. 

Врешті-решт і саме українознавство не буде повноцінним, якщо 
обмежитися вивченням лише України в її нинішніх межах. Україна, 
розвиваючись і утверджуючись як незалежна держава на світовій і 
європейській арені, неодмінно поширюватиме свій вплив далеко за власні 
кордони. Це і є геополітичний вплив.  

Крім того український світ це не тільки Україна, українські етнічні 
землі, українська діаспора, а й українські геополітичні та геостратегічні 
ідеї. Вони є явищем планетарним, незалежно від того, усвідомлюють це 
українці та інші нації чи ні. Бо ж українці, навіть не ґрунтуючись на 
усвідомленій геополітичній місії дали людству Пісню, Хліб і Крила, 
створивши найкращу в світі народну пісню, освоївши чорноземи по всій 
Землі і розробивши теорію космічних польотів і здійснивши її на практиці. 
Якщо через українознавство відбудеться усвідомлення своєї геополітичної 
та геостратегічної місії українською нацією, вона стане богообраною, а 
Україна перетвориться в реальний центр Євразії. 

Українська еліта, а за нею і весь народ мають усвідомити, що ми 
живемо на унікальній з усіх точок зору території. Її географічні особливості 
феноменальні. На правобережжі Дніпра в районі знаменитого Українського 
щита на окремих територіях взагалі відсутні будь-які морські відклади. Це 
говорить про те, що сотні мільйонів років Правобережжя України не 
затоплювалося морем. Тому і Ноїв ковчег необхідно шукати не на горі 
Арарат, а на Словечансько-Овруцькому кряжі в Житомирській області. Та 
й взагалі, напевно, цим ковчегом для людей і тварин якраз і слугувала 
нинішня Правобережна Україна. Можливо, що тут виникла (чи збереглася) 
після чергового потопу біла людська раса, яка і стала пращуром усіх 
індоєвропейців.  

Природно-духовним, історико-географічним і геополітичним становим 
хребтом української нації є Дніпро. Великі ріки здавна були колискою 
великих цивілізацій (Інд, Ніл, Тигр і Євфрат, Хуанхе і Янцзи тощо). Але у 
світовій історії і географії ми не знайдемо іншої нації, для якої  річка 
відігравала б таку роль, як Дніпро для українців. Від прадавньої 
Трипільської цивілізації, через Скіфію, Антію, Київську Русь і шлях з 
“варяг у греки”, козацтво і Запорозьку Січ, до столиці на Дніпрі і могили 
національного Генія і Пророка Тараса Шевченка. Ця річка для українців 
завжди була чимось більшим, ніж транспортна артерія, це – економічне, 
межове та фортифікаційне поняття. Дніпро-Славута споконвіку ніс у собі 
духовну сутність.  

Поєднання генетично активного пасіонарного Правобережжя з цією 
великою річкою і породило Київ. Україна-Русь-Антія-Скіфія-Трипілля не 
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могли не витворити Києва, якому ж, звичайно, аж ніяк не 1500 років, а на 
декілька тисяч років більше. Від інших столиць світу Київ відрізняє те, що 
він єдиний розміщений у двох природних зонах одночасно.  

Феноменальні явища української землі породили феноменальні 
особливості української нації. Універсалізм природи і географічного 
положення витворили універсальність душі та інтелекту українців. Вони 
визначили одночасно високу духовність і сентиментальність з одного боку, 
і практицизм та прагматизм – з іншого. Звідси й універсальність внеску 
нашого народу в розвиток світової цивілізації. Такі риси ментальності нації 
є найадекватнішими реаліям ХХІ ст.  

В той же час у світі важко знайти іншу націю, крім українців, яка б так 
мало знала про себе і про свою землю. Крім того, навіть ті мізерні знання, 
якими володіє пересічний українець про свою націю, є надзвичайно 
спотвореними і викривленими. Відсутність знань про те, хто ми є, на якій 
землі живемо, чого бажаємо, що вміємо тощо не дозволяє нам рухатися 
вперед. Мало хто знає, в тому числі й провідники нації, про Україну й 
українців у державі, де ніколи не вивчалося українознавство. Тому ми 
донині і не уявляємо, що ж нам насправді треба. Ось у цьому і криється 
концептуальна неспроможність усіх наших реформ і починань. 

 
 
 

Федоренко О. А.  (Київ) 
 

ГЕОПОЛІТИКА ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ - 
ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті розкрито предметні і змістові аспекти українознавчої 

геополітичної проблематики. Зазначено, що у системі українознавчих 
досліджень геополітика та геостратегія – наукова галузь знань про вплив 
географічних факторів на зовнішні і внутрішні політичні інтереси 
Української держави. 

 
Геополітика – це наука, яка вивчає залежність політики держави, її 

міжнародних відносин від географічних факторів, пояснює та аналізує 
зовнішню та внутрішню політику держав за їх географічною визначеністю, 
забезпеченням природними ресурсами, особливостями клімату, місцевості, 
острівного чи континентального розташування. 

У сферу практичної геополітики входить усе, що пов’язане з 
територіальними проблемами держави, кордонами, раціональним 
використанням та розподілом ресурсів (природних, фінансових, людських). 

Теоретично геополітика визначається в двох якостях: як наука, що 
пізнає закономірні зв’язки між географічними умовами та політикою 
держав; як ідеологія, що аргументує досягнення, здійснення та зміцнення 
державної влади. 

Геополітичне обгрунтування доцільності певних стратегічних напрямів 
діяльності держави в міжнародних відносинах визначається терміном 
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геостратегія. Геостратегію держав у зв’язку з географічними 
особливостями класифікують як сухопутню чи морську. 

Реалізація державою геополітичних інтересів залежить від застосування 
нових технологій в економічній, інформаційній та військовій сферах, 
кількості населення, його політичної та ідеологічної згуртованості, 
особливостей територіального розташування держави (рельєф місцевості, 
гідрографічна сітка, віддаленість від кордонів важливих економічних та 
політичних центрів), клімату, наявності природних ресурсів, виходу до 
морів і океанів. На відміну від інших держав світу становлення наукової 
геополітичної думки в Україні відбувалося в умовах перебування етнічних 
територій України в складі інших держав (Росії, Австро-Угорщини, 
Польщі, Німеччини, Радянського Союзу), національно-визвольної боротьби 
українців за єдність української нації в Українській Самостійній Соборній 
державі. 

Україна – геополітична реальність, яка визначена унікальними 
природними, етнічними, мовно-культурними особливостями. Референдум, 
який відбувся 1 грудня 1991 року, підтвердив Акт проголошення державної 
незалежності України, ухвалений Верховною Радою Української 
радянської соціалістичної республіки. Це означало припинення існування 
радянської форми державності, що визначала Україну об’єктом політичних 
та економічних інтересів керівництва СРСР. 

Україна отримала можливість утвердитись у міжнародному 
співтоваристві, у світовій політиці як рівноправний партнер. Важливою 
державотворчою дією було прийняття Верховною Радою України 28 
червня 1996 року Конституції України. Вона визначала Україну 
суверенною, незалежною, соціальною і правовою державою. Прийняття 
Конституції законодавчо обгрунтувало становлення України в світі як 
держави, що має зовнішньо-політичні інтереси та будує своє внутрішнє 
життя на підставі власних конституційних норм та законів. 

За час перебування України в складі Радянського Союзу в громадян 
України склалися певні психологічні та політичні стереотипи в сприйнятті 
явищ суспільного життя. У суспільному середовищі є сприйняття 
українцями існуючих в інформаційному просторі України іноземних 
соціальних та культурних ціннісних орієнтацій, споживацтво в 
повсякденному житті, обмеженість в осмисленні загальнодержавних 
проблем. Це – об’єктивні перешкоди в утвердженні України як могутньої 
та авторитетної в світі держави. 

Природно-історичний процес становлення Української держави 
визначається її географічним розташуванням, історичними, 
державницькими традиціями, економічними ресурсами, військово-
промисловим потенціалом. Геостратегічний вибір України в європейському 
геополітичному просторі залежить від політичної, ідейної та соціальної 
згуртованості українців, від здатності громадян України створити 
українську владу, що могла б мобілізувати значні людські, фінансові та 
природні ресурси. Україна потенційно є геополітичним центром 
регіонального впливу в Європі та Чорноморському регіоні. 

Це передбачає наявність у державі науково обгрунтованої геополітичної 
доктрини, розробку навчальних програм, посібників з геополітики та 



Україна – історична місія 
 

 405

геостратегії України. Науково-дослідна робота з визначення 
концептуальних засад сучасної української географічної політики 
неможлива без вивчення унікальних українських духовних та 
господарських традицій, соціальних та культурних здобутків української 
нації. 

Геополітичний статус України як суб’єкта світової політики, його 
сталість у просторі і часі можливі при усвідомленні українською нацією 
свого історичного призначення. Державна місія нації визначається 
національною ідеєю. У ХХ столітті зміст української національної ідеї був 
сконцентрований на здобутті Української самостійної держави. У ІІІ 
тисячолітті українська ідея – це ідея Української держави, яка об’єднувала 
б усі частини української нації, що проживають на етнічних українських 
теренах і поза ними. Національна ідея – це не механізм, не спосіб 
політичної боротьби, це єдність українців, об’єднаних національною волею 
та організованим життям для того, щоб сприяти розвитку українства. 
Українська національна ідея є органічним, духовно-політичним явищем, 
яке творить сенс і мету розвитку українського суспільства. 

Фундаментальною галуззю знань, що на основі наукової джерельної 
бази розкриває історичний процес творення, перспективи розвитку в 
сучасний час української нації є українознавство. Українознавчі 
дослідження створюють можливість осмислення сутності України як 
геополітичної реальності, визначення основоположних напрямів 
державницького розвитку. Тому дослідження української та світової 
наукової геополітичної спадщини, розробка теоретичних та методологічних 
засад української геополітики взаємопов’язані з українознавством, що є 
інтегруючою науковою системою знань про Україну як універсальний 
феномен буття і свідомості української нації. 

Україна – це унікальна геополітична просторова основа за своїми 
матеріальними та духовними можливостями для стратегічного впливу у 
світі.  

Держави, які прагнули світової гегемонії: Річ Посполита, Московське 
царство, Російська імперія, СРСР сприймали територію України як 
головний об’єкт колоніальної експансії. Референдум 1 грудня 1991 р. 
визначив історичну волю української нації позбавитись бід багатовікового 
іноземного політичного та економічного поневолення.  

Відновлення української держави є найважливішою політичною подією 
ХХ століття.  

Україна з об’єкта геополітичних інтересів Радянського Союзу стала 
суб’єктом міжнародних відносин.  

Понад 150 держав світу визнали право українців на утвердження 
державності, мови та культури.  

Від 1991 р. до початку ІІІ тисячоліття Україна пройшла шлях від 
імперської провінції, об’єкта політики і права СРСР до рівноправного 
учасника світових геополітичних процесів.  

Процес державотворення визначив об’єктивну необхідність державної 
ідеології розвитку як наукової теорії, що синтезувала б досвід минулого, 
аналіз проблем сучасності та прогнозування й проектування майбутнього 
України. Це обумовило становлення українознавства як ідеологічної 
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програми розвитку українського суспільства, яка відображала національну 
ідею українців. Українознавчі наукові дослідження історичного розвитку 
української нації, здійснювані в Науково-дослідному інституті 
українознавства Міністерства освіти і науки України, формують в українців  
універсальне синтезуюче сприйняття української національної ідеї.  

Провідними вченими-українознавцями, які досліджують і аналізують 
геополітичні проблеми та тенденції розвитку України та світового 
українства, є директор НДІУ МОН України професор Петро Кононенко, 
завідувач відділу геополітики та геостратегії, доктор географічних наук, 
професор Петро Масляк, завідувач відділу природи та екології етносу, 
кандидат біологічних наук Валерій Сніжко.  

У наукових працях П.Кононенка «Свою Україну любіть», 
«Українознавство», «Освіта ХХІ ст. Філософія родинності», «ХХІ ст.: Ідея і 
воля єдності», «Українознавство Третього Тисячоліття», «Акт 30 червня 
1941 року в історії і сучасності», проаналізовано генезу, розвиток мови і 
культури, міжнародні зв’язки упродовж тисячоліть, ментальність, 
історичну місію, етапи випробувань та державної величі українців. 
Основоположними завданнями українознавчої науки означені: синтез 
тисячолітнього процесу українського етно-, націє-, і державотворення; 
консолідація українознавчої діяльності фахівців різних галузей наук, 
розкриття цілісного образу України в її геополітичному просторі1.  

Українознавство з його точки зору у часопросторовій генезі відбиває не 
лише синтез українознавчих наук у їх універсальній цілісності та 
системності, а й українознавчі сфери буття та життєдіяльності2.  

Аналізуючи сучасний час, як час здійснення багатовікових мрій та надій 
українців щодо торжества гуманістичних ідеалів української державності, 
свободи людини, соціальної справедливості, видатний вчений 
українознавець розкриває негативні наслідки поневолення України 
різнорідними, зокрема – російськими та радянсько-комуністичними 
окупантами, а саме: втрату українцями волі до самодостатнього життя у 
власній державі, пригасання здатності до здійснення визначеної природою 
історичної місії, денаціоналізація та деморалізація українців через втрату 
національних та етнічних традицій.  

Розглядаючи українську націю як одвічний та незнищенний феномен, 
П.Кононенко відзначає, що її глибинна сутність започатковується 
природною територією проживання українців.  

Географічні чинники і багатоманітна природа – як гармонійне 
поєднання степів, лісів, річок, озер, гір, моря; різноманітний клімат – 
помірний, холодний, спекотливий, сировинні ресурси – вугілля, нафта, газ, 
чорні, кольорові, дорогоцінні метали приваблювали на природний терен 
України протягом кількох тисячоліть різні етнічні, культурні, соціальні 
групи людей. Природа – як цілісно-універсальна система єдності земельної 
території та проживаючого етносу, формувала відповідний характер людей. 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство Третього Тисячоліття // Українознавство. – 2001. 
– Число 1. – С. 9. 
2 Там само. – С. 4. 
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Багатство та унікальність природи різних частин території України 
породжували в свідомості українців різноманітність вражень і емоцій. 
Сукупність наявних природних багатств спонукали українців до 
різнорідної господарської, військової та інтелектуальної життєдіяльності1.  

Визначальною особливістю природного розташування України 
вважається її геоцентричний простір на перехресті економічних та 
духовних магістралей «Сходу і Заходу, Півночі і Півдня»2.  

Сформований на основі геопсихічних чинників національний характер 
українців відображений як в індивідуальному, так і в колективно-
національному ідентифікаційному усвідомленні.  

Український етнос сформувався, на думку вченого-українознавця, на 
ґрунті різних расових типів, однак вони не диференціювалися на автономні 
етноси в просторі і часі, а інтегрувались в єдиний український етнос.  

Основними етнотворчими факторами єдності були спільність території, 
мови, культури, релігії, економіки, світогляду3.  

Різноманітність расових типів, умов клімату та природи зумовили 
відмінності в поведінці, одязі, формах господарювання, обрядах українців, 
що проживають в різних територіальних частинах України, та які 
продовжують українські традиції у компактних поселеннях в інших 
країнах. У геополітично-історичних дослідженнях П.Кононенко відображає 
глибинний взаємозв’язок природного терену проживання українців з 
українською мовою, народними піснями, мелодіями, творами поетів та 
письменників. Універсальні особливості природи та мови розглядаються у 
взаємозалежності . Мова відображає унікальність природи української 
території, є консолідуючою основою духовної єдності для попередніх, 
сучасних та наступних поколінь українців. Але мова виступає і як фактор 
потужного впливу на ментальність українського етносу, формування його 
ідеалів, ощадливого ставлення до багатств природи4.  

Одним з головних напрямів українознавчих досліджень НДІ 
українознавства Міністерства освіти і науки України є аналіз проблем і 
тенденцій сучасного розвитку України та українства, що має сприяти 
формуванню в українців державних, суспільних та духовно – культурних 
ідеалів.  

Цією потребою об’єктивно визначено необхідність створення в 
Інституті українознавства відділу геополітики та геостратегії.  

Відділ геополітики та геостратегії поєднав фахівців Інституту 
українознавства з історії, політичної та економічної географії, політології.  

Очолює відділ професор, доктор географічних наук Масляк Петро 
Олексійович, який здійснює активну наукову, викладацьку та 
просвітницьку роботу, є автором наукових статей, навчальних посібників і 
підручників, монографії з економічної та соціальної географії й 
геополітики України.  

                                           
1 Кононенко П.П. "Свою Україну любіть…" – К.: Твім інтер, 1996. – С. 204. 
2 Там само. – С. 207. 
3 Там само. – С. 204-205. 
4 Там само. – С. 55-56. 



Збірник наукових праць НДІУ, том І 
 

 408

Відділ здійснює роботу відповідно до плану роботи НДІУ, концепції 
відділу, положення про відділ геополітики та геостратегії України.  

Основні напрями науково-дослідної роботи відділу: визначення 
теоретично-методологічних засад сучасної геополітики; опрацювання 
української і світової наукової геополітичної спадщини; дослідження ролі 
та впливу геополітичних факторів в історичному розвитку української 
нації; вивчення географічного становища України як важливої передумови 
геополітичного потенціалу України.  

Співробітниками відділу розроблено концептуальні засади геополітики 
та геостратегії України як науки і навчальної дисципліни, здійснено 
змістовно-текстове опрацювання важливих аспектів української та світової 
геополітичної спадщини в підготовленому відділом навчальному посібнику 
«Геополітика та Геостратегія України».  

Розроблений навчальний посібник має стати методологічною та 
теоретично-текстовою основою для наукових геополітичних досліджень, 
навчальних програм для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, 
студентів, курсантів військових інститутів, аспірантів, докторантів, 
активістів політичних партій, громадських та молодіжних організацій, 
працівників законодавчої та виконавчої влади. Основою становлення і 
розвитку геополітики та геостратегії України як перспективного 
українознавчого напряму є праці Петра Масляка «Геополітика України як 
органічна складова частина українознавства», «Геополітика та геостратегія 
України: адекватна реакція на виклик часу», «Менталітетна база Росії й 
України: теорія і практика в ХХ столітті».  

Здобуття незалежності в 1991 р., на думку П.Масляка, визначило 
Україну потенційним геополітичним центром впливу у Євразійському 
просторі.  

Державним керівникам України незалежно від політичних переконань 
необхідно було, орієнтуючись на географічний масштаб країни, історично-
культурну спадщину, інтелектуальні та людські ресурси, формувати засади 
географічної політики та географічної стратегії України.  

Обґрунтування геостратегічної тенденції розвитку України було 
можливим з огляду на існуючу стабільну територіальну організацію 
держави та політичну єдність українців після референдуму 1 грудня 1991 р. 
на внутрішньому геополітичному просторі. Військово-технічний потенціал, 
економічна інфраструктура, історичні і культурні традиції могли бути 
ціннісною інструментальною базою для виконання Україною геополітичної 
ролі світового геостратегічного силового центру. Президентська державна 
влада у 1991-1994 рр., як вважає український геополітик, самоусунулась від 
активної зовнішньої геополітичної діяльності внаслідок входження України 
до контрольованої Російською Федерацією Співдружності Незалежних 
Держав. Нова владна президентська адміністрація в середині 90-х років під 
геополітичним тиском Росії, комерційні та державні структури якої 
панували в економічному й інформаційному просторах України, втратила 
внутрішній геополітичний контроль над територіями України в аспектах 
просторової єдності і структуралізованості українського суспільства.  



Україна – історична місія 
 

 409

П.Масляк зазначає, що Україна як держава «з унікальним географічним 
положенням просто не може не мати власних геополітичних доктрин, 
об’єднаних у геостратегію»1.  

Геостратегія України в ХХІ ст. – це, безперечно, реалізація перспектив 
освоєння сировинних та товарних ринків країн Європи, Середньої Азії, 
Закавказзя, організація з цими державами політичної й економічної 
взаємодії. За цих умов Україна зможе відігравати провідну роль у Східній, 
Центральній і Південно-Східній Європі, створити альянс країн під власним 
політичним і економічним впливом, прообразом якого є ГУУАМ.  

Україна, розвиваючись і утверджуючись як незалежна держава у Європі 
і світі, неодмінно має поширювати свій геополітичний вплив за власні 
політичні кордони, опираючись на потужні середовища української 
діаспори, українців, які проживають на українських етнічних територіях, 
що є в складі інших держав. Державні керівники України мають активніше 
втручатися в світовий геополітичний процес, коригуючи його на користь 
України, прискорюючи одні його напрями, блокуючи або сповільнюючи 
інші.  

Українознавство як наукова система знань, яка відображає українську 
національну ідею, створює передумови для теоретичних та практичних 
розробок важливих аспектів просторово-територіального середовища 
України.  

Унікальність української території визначає необхідність у сучасній 
науковій думці українських геополітичних та геостратегічних ідей, які б 
були основою для розробки українських геополітичних концепцій і 
доктрин у ХХІ столітті.  

П.Масляк вбачає в українознавстві теоретичну і практичну основу для 
вивчення геополітичних особливостей потенціалу інших країн, 
можливостей їх природної взаємодії з Україною.  

Опираючись на українознавство як синтезуючу наукову систему знань з 
історії України, географії, філософії, етнології та інших наукових галузей, 
геополітика та геостратегія України як складова частина українознавства 
має бути визначена в змісті навчальних програм і посібників для 
загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.  

Концептуально важливим є введення в навчальні програми українських 
геополітичних понять: «життєвий простір України», «сфера впливу 
України», «геополітична тенденція суспільства» та інших. Важливим 
напрямом наукових геополітичних досліджень П.Масляк вважає вивчення 
геополітичних процесів багатовікового історичного розвитку українства в 
умовах найнестабільної у світі «коридорної» території2.  

Незважаючи на те, що по цій території за декілька тисячоліть пройшли 
майже всі відомі у світовій історії народи Євразії, українці психологічно 
витримали і зберегли свої давні генетичні антропологічні особливості 
                                           
1 Масляк П.О. Геополітика України як органічна складова частина українознавства 
// Наука самопізнання народу. Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 70-
річчя Петра Кононенка. – К.: Веселка, 2003. – С. 116. 
2 Масляк П.О. Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик 
часу // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 50. 
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перебування української території під постійним тиском кочових народів 
(печенігів, тюрків, берендеїв, чорних клобуків, половців, монголів, татар). 
Але це зумовлювало послаблення геополітичної експансії українців у 
східному життєвому просторі (території сучасних держав – Російської 
Федерації, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії) та постійний їх відступ до 
Карпат. Карпатські гори внаслідок своїх природних багатств та річок 
постійно були тиловою територією «ландшафтно-етнічного притулку 
нації»1.  

Територіальною природно-духовною та історично-географічною 
основою геополітичної та ідейної єдності українців від Трипільської 
цивілізації до відновлення української держави наприкінці ІІ на початку ІІІ 
тисячоліття був Дніпро.  

На Дніпрі знаходились трипільські поселення, виникла віковічна 
українська столиця місто Київ, проходив торговий шлях «із варяг у греки» 
в часи Київської держави, виникли козацтво і його військово-політична 
структура – Запорізька Січ, знаходиться могила національного генія 
українства – Тараса Шевченка.  

Феноменальність земельних грунтів, природних умов Карпатських та 
Кримських гір, лісів Полісся, степів, лісостепів, Чорного моря витворили 
особливості інтелекту, духовності, типи поведінки та господарського життя 
українців. Це обумовлювало те, що українці витримали постійний 
геополітичний тиск від Туреччини, Польщі, Росії, зробили вагомий внесок 
у розвиток світової цивілізації в різних галузях науки, культури, сільського 
господарства, промисловості, законодавства, політичної думки2.  

У сучасний час маятник геополітичного тиску об’єктивно є в України, 
тільки необхідно українцям позбутися створених і викривлених уявлень 
про Україну й історичний процес розвитку українства, тоді «в третьому 
тисячолітті неминуче випростається «пружина» української експансії» на 
схід, що була міцно стиснута життєвими обставинами протягом віків3.  

Внутрішні природні геополітичні центри України – Дніпро і Карпати 
були опорними точками життєвого простору, на якому від Трипільської 
цивілізації до сучасного часу відбувалось під впливом природи, клімату, 
способу життя, формування української нації з її культурою і мовою як 
універсальними феноменами вираження інтелектуальності українців.  

Після розпаду СРСР і соціалістичної системи в Європі, колишні 
республіки Радянського Союзу І КРАЇНИ СХІДНОЇ Європи за 
геополітичною орієнтацією поділились на дві групи. Одні з них обрали 
геополітичними векторами європейські структури чи НАТО, інші 
інтеграцію з Росією.  

                                           
1 Масляк П.О. Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик 
часу // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 51. 
2 Масляк П.О. Геополітика України як органічна складова частина українознавства 
// Наука самопізнання народу. Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 70-
річчя Петра Кононенка. – К.: Веселка, 2003. – С. 118. 
3 Масляк П.О. Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик 
часу // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 51. 
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Країни, які концептуально порвали з Росією, здійснюють успішний 
розвиток економічних відносин, формування нової системи соціального 
забезпечення, демократичних правових і політичних інституцій.  

Країни, які обрали російський вектор політичної, військової та 
соціально-економічної інтеграції, перебувають у глибокій економічній і 
владній кризі.  

П.Масляк у своїх працях аналізує об’єктивний  процес геополітичного 
вибору України наприкінці ХХ століття, вважаючи, що геостратегічне 
положення України у ХХІ столітті з невигідного у військово-стратегічному 
аспекті, поступово може змінитися в економічному та політичному на дуже 
вигідне.  

Головна причина цієї зміни – це історична і геостратегічна приреченість 
Росії та Індії на розпад як єдиних держав, у зв’язку з цим «геополітична  
роль України в Євразії неминуче трансформується у третю після ЄС і 
Китаю»1.  

Розпад Росії спричинить утворення величезного геостратегічного 
вакууму у територіальному просторі, який об’єктивно можуть заповнити 
Китай і Україна, маючи необмежені просторово-територіальні можливості 
для експансії. Неминучість геостратегічного банкрутства Росії в ХХІ 
столітті визначається, на думку П.Масляка, менталітетом росіян, які 
сприймаючи геополітичні та правові традиції СРСР та Російської імперії, 
відмовились від творення нової Російської держави. Внаслідок цього Росія 
опинилась поза загальними напрямами соціального та науково-технічного 
розвитку людства. Менталітетність нації, як вважає П.Масляк, стає 
визначальним чинником розвитку чи деградації держави в ХХІ ст. Росіяни, 
які мають генетичні традиції захоплення нових територій і використання їх 
ресурсів, виявились нездатними до створення нових соціальних цінностей, 
інтенсивного запровадження новітніх технологій у промисловому 
виробництві і сільському господарстві2.  

Сучасні українці успадкували від предків унікальні знання та навички у 
хліборобстві, культурі, виробництві. Реалізувати цей потенціал, 
використати потужні можливості для творення могутньої української 
держави – це головне завдання сучасного покоління українців. 
Менталітетні особливості національного характеру визначають здатність 
українців відтворити цінності духовної культури та розвинути накопичені 
матеріальні ресурси.  

Україна постане у ХХІ ст. могутнім центром розвитку економіки та 
науки. Під тиском арабських країн, Китаю, України, як зазначає П.Масляк 
«геополітично не залишиться місця простору, який презентує Росія та її 
сателіти»3.  

Таким чином, Петро Масляк є фундатором власного інтегрального 
напряму геополітичної науки не лише в Україні, а й за її межами. Цей 
                                           
1 Масляк П.О. Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик 
часу // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 50. 
2 Масляк П.О. Менталітетна база Росії й України: теорія і практика в ХХІ ст. // 
Українознавство. – 2002. – Число 3. – С. 162-163. 
3 Там само. – С. 163. 
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напрям можна назвати суспільно-географічним. Географічні чинники, на 
думку вченого, і нині знаходяться в основі геополітичних процесів, явищ і 
тенденцій. Але при їх дії все вагомішими стають соціально-економічні і 
менталітетні чинники. Простір і час, а точніше, їх мінливі поєднання і 
взаємодія на певній території створюють геостратегічну тенденцію, яка 
пробиває собі шлях через безліч випадкових явищ і процесів, особистих, не 
усвідомлених уподобань, прагнень, бажань і подій як окремих людей, так і 
всього суспільства.  

Важливим аспектом сучасних українознавчих історично-геополітичних 
досліджень є звільнення українського суспільства від комуністичних та 
проросійських догматів і міфів. У дослідницьких працях українського 
біолога і психолога Валерія Сніжка «Психоекологічне довкілля України», 
«Нариси з психоетнічної екології України» спростовуються абсурдні 
стереотипи, що були встановлені радянською комуністичною владою як 
наукові аксіоми, висвітлюється природний процес генези української нації, 
держави, мови, культури України, у безпосередній залежності від довкілля. 
Все це постає взаємопов’язаним, через сприйняття образу України як 
соборної правової держави, яка є авторитетним суб’єктом світового 
процесу. В.Сніжко обґрунтовує концепцію походження і розвитку 
українства. В основі його поглядів переконання у безперервності 
психоетнічного та культурно-історичного процесу становлення етносу на 
українських теренах, від трипільського періоду розвитку всесвітніх 
цивілізацій. Важливим етапом у формуванні українського етносу він 
вважає трипільську археологічну культуру за V тисяч років до н. е. Цей 
період вважається вченим визначальним у пріоритетності українців 
якнайдавнішої етнічної спільноти Європи1.  

В.Сніжко в своїх працях висловлює твердження, що творення певної 
соціально-природної спільності людей відбувається виключно в межах 
конкретного біогеографічного територіального регіону, який включає 
оригінальний ландшафт та усі інші складові природного довкілля, під 
впливом чотирьох важливих природних факторів: міграція, мутаційний 
процес, кількісна величина автохтонного населення, природний відбір2.  

Перебуваючи у контактній взаємодії між собою та природними 
явищами людські спільноти формувались головним чином у двох 
архетипних напрямах з дуже багатьма різноманітними варіаціями.  

Одні спільноти переходили від збиральництва до землеробства, 
освоювали території навколо свого соціального центру, творили свій 
світогляд і устрій виключно на тих теренах, які відповідали їхньому 
психоадаптаційному усвідомленню.  

Вимушена міграція, якщо і відбувалась, то у регіони з подібними 
природними умовами. Отже, їхня психічна настанова – «пам’ять про 
ландшафт» до якого вони психоадаптовані, який є основою генетичного 
коду, що з’єднує покоління. Інші спільноти переходили від мисливства до 

                                           
1 Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 
С. 214-215. 
2 Сніжко В.В. Психоекологічне довкілля України. – К., 2000. – С. 29-30. 
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скотарства і мали психічну настанову до агресії, відвойовування життєвого 
простору. Протистояння двох архетипів – землеробського «людина-
рослина» і скотарського «людина-тварина» розглядається як основний 
аспект формування українського етносу1. Основою формування 
етнодержавних геополітичних традицій України як аграрної держави є 
трипільська землеробська культура, сформована в помірній кліматичній 
зоні. Попередницею Трипілля була культура Кукрек (за назвою селища в 
Криму), яка існувала на теренах Поазов’я, Криму, Причорномор’я. Це була 
культура початкового відтворюючого господарства, приблизний час її 
формування – це перша половина VІІІ тисячоліття до н. е.  

У гірській місцевості східного узбережжя Криму та західної частини 
Азовського моря археологи знаходили залишки найдавніших поселень 
культури Кукрек. Культура Кукрек мала високотехнічне для того часу 
землеробське знаряддя – жниварський ніж, мотики, камені для розтирання 
зерна, також керамічний посуд, обладнані приміщення для зберігання зерна 
тощо. Водний природний катаклізм завдав катастрофічної шкоди цій 
культурі – її поселення були затоплені. Основна частина людності відійшла 
на територію сучасної України.  

У Придніпров’ї прототрипільці підкорили та асимілювали місцеві 
племена, що спричинило формування нового, психо-енергетичного 
активного етносу. В поселеннях над Дніпром було продовжено традиції 
вирощування пшениці (однозернянки), проса, розведення великої рогатої 
худоби, овець, свиней, виготовлення знарядь праці, керамічного посуду.  

Від мотичного землеробства (обробітку землі мотиками з кісток та рогу) 
відбувався перехід до орного землеробства (використання рала). Водночас 
інтенсивне землеробство створювало передумови для майбутньої 
екологічної катастрофи, пов’язаної з періодичними природними посухами, 
а також освоєнням трипільцями величезних земельних просторів.  

Трипільська цивілізація об’єднала в масштабних протомістах людей 
психогенетичного протоархетипу “людина-рослина”, хоча за своїм расовим 
складом вона була дуже різноманітна2.  

Сформована в давньоукраїнському природно-кліматичному довкіллі, 
психологічно розвинена творча землеробська свідомість стала генетичною 
основою психоетнічного субстрату майбутнього українського етносу. 
Культурна традиція етносу, який проживав на українських теренах, завжди 
була на вищому рівні ніж у завойовників, його екологічно-генетична 
адаптованість примушувала пануючу спільноту до неминучої поглинаючої 
асиміляції. Завойовники руйнували існуючі традиції та суспільні 
структури, але водночас прискорювали внутрішні та соціальні процеси 
розвитку. Давні традиції, які під силовим тиском на деякий час припиняли 
свою дію, відроджувались у нових умовах, на більш вищому модерному 
рівні.  

                                           
1 Сніжко В.В. Психоекологічне довкілля України. – К., 2000. – С. 52-53. 
2 Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – С. 66-
70. 
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На терені України відбувалось формування унікального 
антропологічного типу з пріоритетністю протоєвропейського компонента. 
Завдяки специфічній системі харчування українці є генетичними 
спадкоємцями трипільських землеробів та інших давніх народів, які 
населяли територію України. Територія проживання та природний 
ландшафт формували господарські традиції землеробства, скотарства, 
виготовлення знарядь праці, будівництва жител, світоглядного розуміння 
світу, морально-етичних взаємовідносин між людьми.  

Повага до предків, до пам’яток та традицій стародавньої української 
культури, відтворення автентичності національного природного 
ландшафту, усунення наслідків деградуючої діяльності комуністичної 
радянської влади є головними гарантуючими умовами відродження 
природної національної свідомості українців.  

Еколого-психічна адаптованість українців до земельного терена, 
полегшила українську землеробську експансію у світі – освоєння великих 
земельних просторів у США, Австралії, Канаді (Манітоба), Бразилії 
(Парана), Аргентині, Росії (Малиновий та Зелений Клин), Казахстані 
(Старий Клин).  

Українці здатні були освоїти землеробські терени у світі і здатні 
утвердити власну національну українську державу. Українці пережили 
багатовіковий імперський геноцид російської держави (Московське 
царство 1654-1700 рр., Російська імперія 1700-1917 рр., СРСР 1922-1991 
рр.), але витримали завдяки глибинним українським духовним традиціям і 
цінностям.  

Праці вчених-українознавців Петра Кононенка, Петра Масляка, Валерія 
Сніжка є ідейно-теоретичною основою для становлення геополітики та 
геостратегії як українознавчої наукової галузі знань. Висловлені ними 
погляди та гіпотези відображають історично-культурний, суспільно-
географічний, психологічно-політичний напрями геополітичних 
досліджень. 

Спільний українознавчий аспект цих напрямів це проблема 
обґрунтування історичного розвитку української нації, традицій 
національної державності та природної історичної місії світового 
українства. Спростовуючи російсько-комуністичну антиісторичну 
методологію висвітлення розвитку історичних та культурних традицій 
українців, ідеолог українознавчої методології Петро Кононенко розглядає у 
взаємопоєднанні процеси становлення етносу та національної державності. 

У дослідницьких працях Петра Кононенка визначені основоположні 
засади українознавства як філософії і політики  держави, наукової й 
освітньо-виховної системи, у межах якої мають здійснюватися та 
інтегруватися геополітичні дослідження державної традиції української 
нації. 

Ідеї і думки, висловлені П.Кононенком, є орієнтирами для українців у 
осмисленні віковічності українства на своїй рідній землі, його 
феноменальної величності та неповторності у світі. 

Аналітичні українознавчі дослідження Петро Кононенко продовжує у 
працях «Правда історії – проблема методології», «Український етнос: 
генеза і перспективи», написаних у співавторстві з філософом Тарасом 
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Кононенком. Дослідники розглядають проблему генези і перспектив 
українського етносу як проблему політичну. Вирішення цієї проблеми – це 
наукове розкриття генезису і сутності етнічного та державницького 
розвитку українців.  

Український етнос є автохтонним на своїй території, і це визначає його 
вагому історичну суб’єктивність.  

В українському етносі сконцентровані глибинні і неповторні синтезуючі 
цінності. Тому українознавчими дослідниками пропонується комплексно-
системний підхід до вивчення проблеми розвитку й універсальності 
українського етносу. 

Методологія комплексного сприйняття явищ, їх аналіз і синтез 
передбачає застосування методів історизму, системності, наукової 
доказовості в суспільно-історичній та науково-пізнавальній діяльності. 
Цілісний та системний підхід до проблем генези і розвитку етносу має бути 
обґрунтований в усіх його часо-просторових координатах і міжнародних 
сполуках . 

Геополітика та геостратегія як органічна частина українознавства, з 
точки зору українознавчих дослідників, має постати як наукова галузь з 
дослідження історично-культурного розвитку українського етносу, аналізу 
сучасних геополітичних проблем та визначення перспектив розвитку 
українства у внутрішньому та світовому геополітичному просторі. 

Проблема осмислення національного геополітичного простору 
українців є домінантною в науково-дослідній роботі завідувача відділу 
геополітики та геостратегії НДІ українознавства  Петра Масляка. У статті 
«Від інстинкту території до національного простору» та численних 
публікаціях у засобах масової інформації П.Масляк розкриває причини 
просторової проблеми. 

Ці причини полягають в тому, що створений штучно в СРСР 
територіальний простір УРСР не охоплює всі етнічні території української 
нації. 

Як стверджує вчений-геополітик, в основі всіх геополітичних процесів 
протягом існування людства є розширення  або звуження територіального 
простору. Якщо внутрішній геополітичний простір не є достатнім для 
окремої нації, а є штучно звуженим, тоді «накопичується велика руйнівна 
геополітична сила». 

Це спричиняє до того, що внаслідок агресії чи міграційних процесів 
відбувається формування імперських держав або геостратегічних силових 
центрів, які загрожують сусіднім країнам. Для інших націй і держав 
головним засобом захисту є ліквідація політичної та культурно-мовної 
розпорошеності територіального простору держави та актуальна зовнішня 
геостратегічна позиція. 

Петро Масляк  співвідносить процеси, які відбуваються в природному 
середовищі, пов’язані з міграціями природних видів внаслідок їх 
територіального перенаселення чи тісного просторового сусідства, з 
наявністю в людських істот власного індивідуального і групового 
просторів. 

Притаманний кожній живій істоті інстинкт території вважається «одним 
з найцікавіших, але водночас найменш досліджених явищ географії, 
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геополітики та геопсихології». Простір, територія, їх насиченість 
людськими істотами розглядаються як важливі фактори діяльності людей 
та політичного життя організованих ними держав. 

Держави, де є ототожнення  державних діячів із своєю країною і нацією, 
є рівноцінними геостратегічними партнерами у світі. 

Якщо цього ототожнення немає, тоді держава перетворюється в 
територіальний простір для реалізації геополітичних інтересів іншої 
держави1. 

Втілення психоетнічних ментальних особливостей у геопсихічних 
конструкціях суспільства, їх прояви в економічних, правових та 
державотворчих процесах розглядаються також В.Сніжком у статті 
«Геопсихологія – психоетнічна екологія людини». 

Концептуальна ідея взаємовпливу природного довкілля на формування 
психічних рис людини та суспільства, становлення соціально-природного 
довкілля визначає зміст будь-якої геопсихічної структури суспільства з 
властивими людям адаптативними та  психоетнічними особливостями.  

Психологічний чинник вважається основою умовою природного 
розвитку людини та соціальних процесів у суспільстві. На етапі первісних 
часів генези людства домінуючими були індивідуалістичні біологічні 
поведінкові процеси.  

Розвиток господарської культури закономірно обумовив постійні 
еволюційні зміни у формуванні і відображенні поведінкових реакцій та 
стереотипів у людей.  

Сформовані адаптаційні оригінальні поведінкові психоетнічні ознаки в 
межах певної території є формуючою основою «психології терену» для 
конкретних людських спільнот. 

Головна особливість еволюційного розвитку людини, як вважає 
В.Сніжко – це «мозкова еволюція».  Тобто, як стверджує автор, в первісні 
часи обидві півкулі мозку мали майже однакове психічне навантаження з 
деякою пріоритетністю правої. Поява, поширення та розвиток писемності 
зумовили постійну еволюцію психічного розвитку людей та зростання 
навантаження на ліву півкулю мозку – як наслідок читання писемних 
джерел (від папірусів до комп’ютерних текстів). 

Кожен з етапів культурного розвитку людства, як вважає В.Сніжко, 
залежить від «правосторонньої або лівосторонньої стратегії мозку»2. 

Перевага однієї чи іншої півкулі є механізмом регуляції особистісного 
та соціального зв’язку культури людських спільнот та природи. Природне 
довкілля та система харчування шляхом біохімічних реакцій впливали на 
домінування лівої чи правої півкулі в більшої частини мешканців 
конкретного регіону. Сформована таким чином первинна природна 
психоетнічна стратегія ставала на довгі роки визначальною в становленні і 

                                           
1 Масляк П.О. Від інстинкту території до національного простору // 
Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 202-203. 
2 Сніжко В.В. Геопсихологія – психологічна екологія людини // Визвольний шлях. – 
2001. – Число 12. – С. 48. 
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розвитку землеробських, скотарських, мисливських і збиральницьких 
суспільств.  

Адаптацію до умов природного довкілля в поєднанні з розвитком 
біологічних і соціальних процесів, що впливало на формування 
психоетнічної свідомості певної людності, В.Сніжко оцінює як «головну 
засаду геополітичної конструкції суспільства». В зв’язку з цим і 
відбувалось формування конкретного етносу як виразника певного 
психоемоційного способу поведінки. В процесі спільної психоетнічної та 
особистісної генези етносу життєважливою формотворчою функцією була 
система традиційного харчування, завдяки якій здійснювалася стимуляція 
відповідних систем та центрів мозку1. 

Тому традиційне національне харчування або зміна його впливають на 
психічний стан людей і закладають підґрунтя психоетнічних настанов 
людської спільноти. Ці психоетнічні риси В.Сніжко трактує як «фундамент 
геопсихології», вважаючи, що споживання національної традиційної їжі є 
одним з визначальних чинників належності людини до певної етнічної 
спільності. В.Сніжко логічно пояснює, що не існує в ізоляції  в Україні 
росіян, євреїв, поляків. греків,  а в Росії – українців. 

У першому поколінні мігранти є свідомими носіями ідеології свого 
етнічного терену. З другого і третього покоління психологія терену 
змінюється. Одні сприймають навколишнє природне довкілля та систему 
харчування і стають складовою автохтонної спільноти, інші, не 
сприймаючи в повному обсязі геопсихологічний вплив, можуть мати 
антагоністичні стосунки з існуючим етносом або компактно проживати, 
лишаючи традиційні психоетнічні засади на рівні глибинної пам’яті про 
ландшафт та культурологічну самобутність своїх пращурів. 

Складність психоемоційної ситуації, пов’язаної із сприйняттям групами 
мігрантних  етносів геопсихологічних пріоритетів корінного етносу, 
розглядається як загальна проблема для будь-якого суспільства чи країни у 
світі. Етнічний природний ландшафт визначає соціальну та господарську 
діяльність етносу та відповідний комплекс традиційних психоетнічних 
чинників2. 

Тобто «психологія території» передбачає пріоритетність  загальних 
поведінкових рис для більшості представників етносу. 

Вивчення та узагальнення поведінкових рис є визначальним аспектом 
становлення геопсихології як структурного напряму геополітики та 
геостратегії. 

Геопсихологічна ідеологія українського етносу базувалась на спільних 
особистісних життєтворчих та колективних пріоритетах, закріплених на 
підсвідомому рівні. 

Ці глибинні пріоритети були незнищенні ні за яких умов, створюючи 
постійний психічний захист українства від ворожої окупації. Тому завжди 
виникала геопсихічна нетотожність, коли ідеологи Речі Посполитої, 
Російської імперії, Радянського Союзу нав’язували українцям відповідні 

                                           
1 Там само. – С. 50. 
2 Там само. – С. 54-55. 
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міфи, міфічні особи, події, які були притаманні для польського чи 
російського психоетнічного ландшафту.  

Унікальним явищем в розвитку українського етносу В.Сніжко вважає 
національно-визвольну боротьбу українського народу проти 
«чужоетнічного поневолення» радянсько-комуністичними загарбниками в 
середині ХХ століття. 

Політичним центром боротьби за державну незалежність України було 
Бюро Проводу Організації Українських Націоналістів, обране крайовою 
конференцією ОУН в 1945 році. До складу Бюро  Проводу ОУН входили 
голова Проводу ОУН Степан Бандера, Головний Командир Української 
Повстанської Армії Роман Шухевич, Голова Українського Державного 
Правління Ярослав Стецько. Наприкінці ХХ століття боротьбу цього 
політичного центру за державну самостійність України продовжила Голова 
Проводу ОУН, Голова Антибольшевицького Блоку Народів, Голова 
Конгресу Українських Націоналістів Ярослава Йосипівна Стецько. Як 
найстарший за віком депутат Верховної Ради Ярослава Йосипівна у 1998 і 
2002 рр. виголошувала тексти присяги народних депутатів на вірність 
Україні. Це є символічною перемогою нескорених мільйонів борців-
українців у віковічному протистоянні з ворогами нації, ворогами терену, 
тими, хто хотів стерти Україну з геополітичної мапи Світу. 

Головна умова утвердження сучасної української держави, як вважає 
В.Сніжко, – це осмислення українцями соціально-культурного довкілля та 
психоетнічних особливостей, відтворених в природних та культурних 
символах. 

Тому осмислювальний процес становлення українців як етносу та 
формування його психології є необхідним для розуміння державотворчих 
пріоритетів України і створення вигідних їй у світі геополітичних 
стратегічних структур. 

Геополітична методика аналізу творення українського етносу в межах 
унікального біогеграфічного регіону є поєднувальним чинником історично-
культурного, суспільно-географічного, психологічно-політичного напрямів 
в геополітиці та геостратегії як складової частини українознавства. 

Природні межі українського біогеографічного регіону, окреслені 
дослідниками, охоплюються територією від Дунаю та  Карпатських гір на 
заході, на сході – Доном, на півдні – узбережжям Азовського та Чорного 
морів, на півночі – лісовою смугою та болотами Полісся. Сформовані межі 
території історично стали для українства етнічними і політичними 
кордонами.  

Порівняльний аналіз поглядів П.Кононенка, П.Масляка, В.Сніжка, 
розкриває закономірність становлення в мешканців цього регіону 
територіальної геополітичної свідомості. 

Вченими-українознавцями розкриті природні та історично-культурні 
реальності, які обумовили становлення геополітичних феноменів України і 
українського світу. В цьому контексті актуальними проблемами наукових 
досліджень визначено: а) генеза та перспективи розвитку українського 
етносу; б) формування українського геополітичного простору; в) 
використання природного потенціалу території України. 



Україна – історична місія 
 

 419

Вивчення геополітичних проблем є можливим в наступних методичних 
аспектах: а) розгляд проблем в їх просторовому, територіальному, 
соціальному вираженні; б) вивчення проблем на регіональному, 
державному, світовому рівнях; в) врахування впливу різноманітних 
природних і суспільних чинників на розвиток, структуру і функціонування 
об’єктів дослідження. 

Відповідно до проблематики, основними змістовими аспектами 
геополітичних досліджень потрібно визначити: географічне розташування 
України, потенціал природних та людських ресурсів, природні особливості 
території, кліматичні умови, історичні, культурні та психологічні традиції 
етносу. Поєднання методологічних та проблемних аспектів створює 
передумову для обґрунтування в системі геополітики та геостратегії 
процесів виникнення, утворення і розвитку українського етносу та його 
державної традиції. 

Становлення в ІІІ тисячолітті українознавства як ідеології державного 
розвитку України та її геополітичного утвердження, визначає необхідність 
синтезу та інтеграції різноманітних знань та їх розкриття в поняттях 
«український світ», «українська національна самосвідомість», «українська 
національна ідея», «Україна і світ». В праці П.Кононенка 
«Українознавство: проблеми методології» стверджується абсурдність дій 
державної влади в Україні щодо невизначеності державної ідеології, а отже 
«науково виваженої концепції минулого (його уроків), сучасного (його 
проблем) і майбутнього (його реальних програм перспективного розвитку; 
визначення головних пріоритетів, сил і ресурсів векторів внутрішньої і 
зовнішньої політики, стратегії і тактики)»1. Безперечно, наявність 
українознавчої ідеології та впровадження українознавства в сферах освіти, 
науки і культури, є непотрібним для представників влади, які сприяють 
іноземними державним чи фінансовим центрам. Тому ці прихильники 
«ринку та глобалізації», як відзначає П.Кононенко, «люто воюють з 
національною ідеєю, системою національної освіти, а відповідно до цього – 
із українознавством: і як методологією, і як навчально-виховним 
предметом, і як філософією і політикою держави»2. 

Тобто економічна та інформаційна експансія Російської Федерації, 
комуністично-номенклатурний прошарок в державних органах влади, 
глобалістичні космополітичні концепції є чинниками, які створили загрозу 
для національної безпеки України у ХХІ столітті. Утвердження в процесі 
масштабного розвитку українознавства національних ідейних цінностей та 
традицій визначається необхідною передумовою радикальних змін у 
внутрішній і зовнішній політиці України. 

П.Кононенко закономірно вважає, що відтворені в українознавчих 
дослідженнях надбання матеріальної і духовної культури українців є 
основою геостратегічного партнерства України в регіональному та 
світовому геополітичних просторах.  

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: проблеми методології // Українознавство. – 
2002. – Число 4. – С. 3. 
2 Там само. 
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Розробка геостратегії розвитку України в ІІІ тисячолітті має бути 
результатом вивчення глибинних традицій державності, політичної та 
правової думки, соціальних та господарських відносин, територіального 
поділу, зовнішньополітичної діяльності. 

Ґрунтуючись на теоретичних та концептуальних засадах 
українознавства, розроблених колективом НДІ українознавства під 
керівництвом професора Петра Кононенка, можливо визначити предметні і 
змістовні аспекти геополітичної проблематики. 

У системі українознавчих досліджень геополітика та геостратегія –  
наукова галузь знань про вплив географічних факторів (географічне 
розташування, кліматичні умови, природні ресурси, розміщення 
продуктивних сил, соціально-економічна територіальна організація) на 
зовнішні і внутрішні політичні інтереси Української держави. 

Важливим напрямом геополітичних досліджень є аналізування 
геополітичних традицій української території від Трипільської цивілізації 
до нинішнього часу. 

Методологічна модель вивчення цих традицій, полягає у визначенні 
особливостей консолідації населення в біогеографічному регіоні 
формування українського етносу. 

Розвиток геополітичних тенденцій та особливостей української 
території необхідно розглядати за часовими історичними етапами: 
Трипільська цивілізація (V-ІІІ тис. до н.е.); Стародавні державні формації 
(ІІІ тис до н.е. – Х ст. н.е.); Київська держава (Х-ХІІІ ст.); Галицько-
Волинська (ХІІ-ХІV ст.) козацько-гетьманська державність (друга 
половина ХVІІ ст. – початок ХVІІІ ст.); українські державні форми 
правління у ХХ ст.; Українська держава наприкінці ХХ – на початку ХХІ 
століть. 

Основна проблема геополітично-історичних досліджень – визначення 
політичної, правової, територіальної наступності державницьких етапів 
розвитку українства та формування геополітичних інтересів української 
нації та держави. 

Важливими проблемними аспектами цього науково-дослідного напряму 
необхідно визначити: вплив колоніальних імперій та окупаційних 
державних форм правління – Литовського князівства (ХІV-ХVІ ст.), Речі 
Посполитої (ХІV-ХVІІ ст.), Московського царства (ХVІІ ст.), Російської 
імперії (ХVІІІ ст.-1917 р.) СРСР (1922-1991 рр.) на психологічно-політичне 
формування української нації; Україна як географічний простір; природні 
етнічні межі українського територіального простору; ресурсний потенціал 
української території. 

Проблематика геополітично-історичних досліджень масштабного 
висвітлена у працях провідних українських вчених, громадських та 
політичних діячів ХХ століття. 

У розробленому відділом геополітики та геостратегії НДІ 
українознавства навчальному посібнику «Геополітика та геостратегія», 
геополітичні погляди українських вчених і громадських діячів 
аналізуються в розділі «Українська геополітична думка у ХХ – на початку 
ХХІ століть».  
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За часом здійснення наукової та дослідницької роботи геополітично-
історичні дослідження доцільно розділити на два етапи – праці науковців і 
політичних діячів у першій половині ХХ століття  і наукові  статті вчених–
українознавців наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. 

Наукові дослідники першої половини ХХ століття орієнтувалися на 
події національно-визвольної боротьби українців проти російських, 
польських, німецьких, радянсько-комуністичних окупаційних  військово-
політичних структур. 

Головні проблеми, які розглядалися в дослідженнях: віковічне прагнення 
українців до контролю над простором між Чорним морем та ріками Дніпро і 
Дунай, що органічно формувало геополітичну вісь «північ-південь»; 
географічне розташування України на перехресті торгівельних і політичних 
зв’язків між Західною і Центральною Європою та Індією, Середньою Азією, 
Китаєм, що завжди обумовлювало вибір українців між Сходом  і Заходом; 
постійне протистояння між Україною і Росією як двох геополітичних центрів 
впливу у контактах з країнами Європи, Середземномор’я, Азії. 

Зміст поглядів та професійної належності авторів, дослідження можна 
розглядати в чотирьох напрямах: 

а) географічний – наукові статті вчених-географів С.Рудницького і 
В.Кубійовича, у яких обґрунтовано роль географічного фактора у становленні і 
розвитку української державності, визначено Україну як природний, цілісний, 
територіальний простір, розроблено предметні аспекти української 
географічної політики; 

б) ідейно-політичний – публікації громадських і політичних діячів 
М.Міхновського, Д.Донцова, В.Липинського, які визначали Україну – як 
геополітичну реальність, проаналізували матеріальні і духовні передумови 
становлення та утвердження Української держави;  

в) історично-геополітичний – геополітичні праці Ю.Липи та його 
послідовників, у яких визначено геополітичні перспективи та історичну місію 
України  стосовно домінування в Чорноморському геополітичному просторі;  

г) політологічний – дослідницькі статті політологів і філософів І.Лисяка-
Рудницького і О.Бочковського, які здійснили обґрунтування впливу 
геополітичних, психологічних та зовнішньополітичних чинників на 
формування геополітичних традицій Українства. 

Здійснювані вченими та громадськими діячами геополітичні дослідження 
концентрувалися на двох методичних аспектах – дослідно-оціночному та 
проблемному. 

Вивчення подій та фактів поєднувалося з науковою оцінкою 
закономірностей та процесів, що обумовлювало визначення дослідниками 
геополітичних проблем, ідейних та культурних цінностей, духовних орієнтирів 
української нації. 

Розвиток геополітичної думки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. у системі 
українознавчих досліджень є логічним продовженням вивчення причинно-
наслідкових зв’язків взаємозалежності природного середовища, етносу та 
політичної структури влади. 

Розкриття геополітичної проблематики здійснено вченими-українознавцями 
в зазначених концептуальних напрямах – історично-культурному, суспільно-
географічному, психологічно-політичному. 
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