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Кремень Василь Григорович, 
доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук 

України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук 
України, Президент АПН України

ГНОСЕОЛОГІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ
ЯК ПОТРЕБА ЦИФРОВОЇ  СУЧАСНОСТІ

(МОТИВАЦІЙНЕ СЛОВО)

300-річчя	з	дня	народження	Григорія	Сковороди	відзначається	
на	державному	рівні,	попри	війну.	Таке	рішення	про	вша-

нування	українського	філософа,	просвітителя-гуманіста,	поета	й	
педагога	прийняв	Кабінет	Міністрів	під	час	засідання	12	жовтня.	
Міністерство	культури	та	інформаційної	політики	України	спри-
яло	тому,	що	дата	ювілею	відомого	українця	увійшла	до	переліку	
ювілейних	дат	ЮНЕСКО	2022	року.

6	лютого	2022	року	—	за	300	днів	до	святкування	300	років	від	
дня	народження	 Григорія	 Сковороди,	Міністерство	 культури	 та	
інформаційної	політики	України	презентувало	айдентику	націо-
нальної	кампанії	«Світ	Сковороди».

Звичайно,	всенародне	святкування	цієї	важливої	для	кожного	
українця	дати,	відбувалось	би	за	планом	в	усіх	куточках	України….

«Світ	 Сковороди»	 відкривався	 б	нам	 багатьма	 гранями,	 якби	
не	 внесла	 в	 наше	життя	 свої	 корективи	 війна,	 яку	 розпочали	
рашисти	24	лютого.

Російські	окупанти	зруйнували	Національний	літературно-ме-
моріальний	музей	Григорія		Сковороди	у	селі	Сковородинівка	під	
Харковом	7	травня	2022	року.

Від	будівлі	музею	після	російського	ракетного	обстрілу	залиши-
лися	самі	стіни,	на	згарищі	працівники	зібрали	розбиті	глечики,	
вигорілі	та	мокрі	книги,	сподіваючись	врятувати	експонати,	які	
залишалися	 у	приміщеннях.	Найцінніші	 з	 них	 встигли	 сховати	
після	вторгнення	рф	в	Україну.

Вцілів	лише	пам’ятник	філософа	у	дворі	музею.
Проте	національний	проєкт	«Світ	Сковороди»	в	Україні	триває	

попри	війну,	Україна	віддає	шану	генію	Сковороди.
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В	 органах	 державної	 влади	 та	місцевого	 самоврядування,	 в	
закладах	 освіти,	 культури,	 наукових	 установах,	музеях	України	
відбувається	низка	 заходів	 (тематичні	 виставки,	 круглі	 столи,	
бесіди,	семінари,	літературні	читання,	екскурсії).	

І	сьогодні	в	Уманському	державному	педагогічному	універси-
теті	 імені	Павла	Тичини	спільно	 з	 Інститутом	педагогіки	НАПН	
України	 відбувається	Всеукраїнська	науково-практична	 конфе-
ренція,	присвячена	творчій	та	культурно-громадській	діяльності	
відомого	українця.

Спадщина	Григорія	Сковороди	—	багата	 і	широка	за	змістом,	
світоглядними	позиціями	—	 одразу	неможливо	 охопити,	 тому	
ювілейний	період	—	добра	нагода	для	її	пізнання.

Сподіваємося,	що	 конференція	 є	 гарною	нагодою	для	 викла-
дачів,	аспірантів,	студентів	пізнати	велич	українського	педагога,	
поета,	 філософа	 та	 богослова,	 духовного	наставника	 українців,	
культурно-освітнього	подвижника.



Напрям перший
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Григорій	 Сковорода	 чи	не	 єдиний	 відомий	філософ,	 який	
доводив	оригінальність	власного	розуміння	світу	усім	своїм	

життям.	 Він	 є	 унікальним	прикладом	 синкретизму	 своєї	 філо-
софської	системи	і	власної	життєвої	позиції,	яка	цілковито	ґрун-
тувалася	на	 синтезі	 емоційної	 та	 раціональної	 сфер	 людського	
буття.	Ніколи	й	ні	в	чому	не	поступався	своїми	переконаннями,	
не	піддавався	жодним	життєвим	спокусам,	жив	саме	так,	як	того	
вимагала	його	власна	сутність.	Свою	філософську	систему	творив	
з	 голосу	цієї	 сутності,	 а	 не	на	 чиєсь	 замовлення,	 а	 її	 головною	
метою	вважав	пошук	щастя,	 гармонії	 та	життєвого	 балансу.	Усі	
земні	блага	Григорій	Сковорода	віддав	в	руки	долі,	«вимоливши»	
в	ній	лише	одну	цінність — свободу.	Він	жив	так,	як	філософству-
вав,	 і	філософствував,	як	жив	[1,	c.12].

Знамениті	слова	“Світ	ловив	мене,	та	не	впіймав“,	які	на	прохан-
ня	мислителя	були	вирізьблені	на	його	могилі,	наповнені	глибоким	
філософським	 смислом.	 В	них	 закладений	життєвий	 імператив	
мудреця:	якщо	не	вимагати	багато	від	світу	й	неухильно	йти	за	
своїм	внутрішнім	покликанням,	то	можна	бути	вільним	від	світу,	
живучи	 у	ньому.	Основою	 сковородинівського	 світорозуміння	 є	
традиція	 «вічної	філософії»	 як	премудрості,	 яка	не	 знає	часових	
і	просторових	меж	та	розмита	в	синергії	мислення,	поезії,	міфу,	
релігії	[2].	«Григорій	Сковорода	унікальний	тим,	що	йому	вдалося	
відродити	той	тип	автентичного	відчуття,	який	називається	син-
кретичним:	єдність	усього	з	усім»	[3,	c.	89].

Поряд	з	цим,	транслюючи	просту	життєву	мудрість,	вільно	ін-
терпретуючи	джерела,	на	які	спирався,	нехтуючи	неістотними	на	
його	погляд	деталями	та	«зовнішньою	словозвонкістю»,	Г.	Сковоро-
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да	не	вписувався	в	межі	«академічної	вченості».	«Манера	письма,	
проблематика	і	компілятивний	характер	його	творів»,	—	зазначає	
С.	Л.	Йосипенко,	—	 «…	не	 відповідає	 загальноприйнятому	 серед	
професійних	філософів	образу	філософствування»	[4].	Не	випадко-
во	творчий	спадок	Г.	Сковороди	до	сьогодні	є	предметом	різних	й	
часто	 взаємовиключних	 оцінок,	 то	 возвеличуючи	 самобутність	
філософії	українського	мислителя,	то	акцентуючи	на	тому,	що	він	
не	 створив	 «цілісної	філософської	 системи»,	 в	 якій	 ідеї	продуку-
ються	не	стільки	в	чіткій	логічній,	скільки	в	образній	формі.	Доля	
істини	в	цих	оцінках	є,	якщо	підходити	до	філософії	Г.	Сковороди	не	
лише	з	позицій	західної	філософії	Нового	часу,	а	й	з	позицій	стилю	
і	образу	сучасної	філософії.

Причин	історико-	філософської	незавершеності	фігури	Г.	Сково-
роди — філософа	й	визначення	цілісного	і	завершеного	його	образу,	
існує	декілька.	По-перше,	відсутність	ґрунтовних	і	переконливих	
досліджень	його	філософії,	які	були	б	присвячені	синергії	філософ-
ської	 та	міфопоетичної	 складової.	По-друге,	 дослідники	нерідко	
уникають	системності	в	аналізі	філософії	мислителя,	вдаючись	до	
виокремлення,	переповідання,	смакування	окремими	ідеями	про	
«три	 світи»,	 «дві	 натури»,	 «сродну	працю»,	 «велич	 серця»	 тощо.	
Сила	ж	творчості	Г.	Сковороди	в	її	синкретизмі.	Ретрансляція	ско-
вородинівських	 імперативів	премудрості	шляхом	 дослідження	
окремих	ідей	суттєво	спрощує	як	самі	ці	ідеї,	так	і	реальне	значен-
ня	філософії	 великого	 українського	філософа.	 З	 огляду	на	це,	 як	
не	згадати	Блеза	Паскаля,	 який	«…	оцінюючи	філософське	нова-
торство	Рене	Декарта,	вважав,	що	переважна	кількість	складових	
його	філософії	є	запозиченою,	проте	усі	ці	складові	введені	у	такий	
контекст,	 й	 з	 таким	 спрямуванням,	що	 в	цілому	його	філософія	
постає	абсолютно	новою	й	оригінальною»	[5,	c.234].	Те	ж	саме, — 
погоджуюсь	з	В.	Л.	Петрушенко, — можна	сказати	 і	у	відношенні	
філософії	Г.	Сковороди,	яка	проявляє	самобутність	у	синкретичній	
всеосяжності.	 «Філософія	 або	 любов	 до	мудрості, — наголошував	
Г.	Сковорода, — спрямовує	все	коло	справ	своїх	на	той	кінець,	щоб	
дати	життя	нашому	духові,	благородство	серцю,	світлість	думкам,	
як	голові	всього.	Коли	дух	людини	веселий,	думки	спокійні,	серце	
мирне,	то	все	світле,	блаженне,	веселе.	Оце	й	є	філософія».	Він	тво-
рив	свою	філософію	як	концепцію	власного	життя,	а	саме	життя	не	
мислив	інакше,	ніж	побудованим	у	відповідності	із	принципами	
своєї	філософії.
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Мета	 дослідження	полягає	 в	 обґрунтуванні	 оригінальності	
і	самобутності	філософії	Григорія	Сковороди	в	контексті	традиції	
вічної	філософії	як	премудрості.

Виклад	 основного	матеріалу.	 Найважливішим	предметом	
філософського	 осмислення	 Григорій	 Сковорода	 вважав	людину,	
оскільки,	не	знаючи	її	бажань	і	«гріхів»,	не	можливо	виміряти	усе	
інше.	Життя	людини	не	визначене	наперед,	його	слід	творити	на	
основі	життєдайних	принципів,	уникаючи	деструктивних	чинни-
ків,	які	гублять	людину	і	ведуть	до	нещастя.	В	одній	із	своїх	праць,	
«Алфавіті	світу»,	він	пише:	«Найперший	ганок	та	передухіддя,	що	
веде	до	пагуби,	це:	а)	входити	у	неспоріднену	стать;	б)	мати	поса-
ду,	 супротивну	природі;	в)	вчитися	тому,	до	чого	не	зроджений;	
г)	дружити	з	тими,	до	яких	ненароджений.	Ці	доріжки	питомий	для	
нещастя	шлях»	[6,	c.205].	Засобами	філософії,	на	його	переконання,	
варто	не	так	осягати	абстрактні	істини,	як	досягати	за	їх	допомогою	
буття	в	істині.	В	цьому	проявлялася	барокова	спрямованість	ско-
вородинівської	думки,	яка	акцентувалася	на	нераціоналістичному	
тлумаченні	мисленнєвої	діяльності.	Між	іншим,	Григорій	Сковорода	
навіть	уникав	вживання	терміну	розум,	а	оперував	поняттям	«дум-
ки»,	«душа»,	«дух»,	які	пов’язував	із	«серцем»,	а	пізнання	тлумачив	
у	дусі	Еклезіаствої	тези:	«Бо	при	могутності	множиться	й	клопіт,	
хто	пізнання	побільшує,	 той	побільшує	й	 біль»(Екл.1,18).	 Такий	
підхід	мав	глибокі	античні	та	біблійно-	давньохристиянські	корені,	
хоча	тлумачились	вони	Г.	Сковородою	по	своєму.	Він	розставляв	
у	них	акценти	лише	на	тому,	що	вважав	їх	«силою	та	ессенцією».	
Такою	ж	самою	мірою	він	був	далекий	від	ортодоксального	христи-
янства.	Поряд	з	цим	Г.	Сковорода	з	юних	років	був	причетний	до	
біблійно-	патріотичної	та	античної	традицій,	але	обидві	вони	для	
нього	не	були	чимось	закостенілим,	довершеним	й	остаточним,	
хоча	й	розкривали	тайни	буття	через	свою	текстуальну	символіку.

Реальність,	 за	 Сковородою,	 постає	не	моністично-	унітарним	
буттям,	 а	 є	 гармонійною	 взаємодією	 трьох	 світів:	макрокосму	
(Всесвіт),	мікрокосму	(Людина)	 і	символічного	світу	(Біблія)	 [6,	c.	
338].	Кожен	із	цих	світів	має	дві	природи:	зовнішню — матеріальну,	
помітну	при	безпосередньому	сприйманні	і	справжню,	глибинну,	
що	потребує	 внутрішнього,	 духовного	 осягнення.	 Великий	 світ	
(макрокосм)	і	малий	світ	(мікрокосм),	будучи	відмінними	світами,	
водночас	тісно	між	собою	взаємодіють.	Ця	взаємодія	гармонійна	й	
відбувається	вона	не	автоматично,	її	благодатним	ґрунтом	є	творча	
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життєва	ініціатива	людини.	У	кожної	конкретної	людини,	перекон-
ливо	доводив	Г.	Сковорода,	існує	свій	спосіб	гармонізації,	а	єдиним	
інструментом	віднаходження	гармонії	є	серце.	Головним	джерелом	
всіх	бід	людини	він	вбачав	«несродність»	(невміння	чи	небажання	
творчого	пошуку	шляхів	«сродності»	зі	світом).	Щодо	символічного	
світу	високодуховних	текстів,	зокрема	біблійних,	то	на	буденному	
рівні	вони,	на	думку	мислителя,	можуть	сприйматися	буквально	
(а	то	й	поверхово),	але	насправді	за	ними	варто	розпізнавати	гли-
бинний,	духовний	зміст,	що	ховається	в	їхній	символіці.	Своєрід-
ним	 спільним	 знаменником	внутрішнього	 духовного	 буття	всіх	
трьох	світів	для	Г.	Сковороди	є	Софія	—	Премудрість	Божа,	присутня	
і	в	природі,	і	в	людині,	і	в	Біблії	та	інших	богонатхненних	творах.

На	основі	такого	світорозуміння	Г.	Сковорода	продукує	мораль-
ний	ідеал	праведної	людини,	яка	не	прагне	матеріальних	благ	мате-
ріального	світу,	а	відчуває	і	осягає	внутрішню	софійну	сутність	усіх	
трьох	світів.	Звідси	випливає	головне	завдання	людини	—	прони-
кати	через	матеріально	споріднену	тобі	справу	(«сродну	працю»)	та	
знайти	своє	щастя.	В	листі	до	М.	І.	Ковалинського	Г.	Сковорода	писав:	
«Ні	про	що	не	турбуватись,	ні	про	що	не	переживати — значить	не	
жити,	а	бути	мертвим,	адже	турбота — рух	душі,	а	життя — це	рух…	
Де	труд,	там	і	спочинок.	Де	турбота,	там	і	радість»	[7,	c.	80].	І	лише	
та	праця	є	спочинком	і	насолодою,	яка	відповідає	душі,	її	покликам.	
В	іншому	випадку	праця,	хоч	і	приносить	користь	для	загального	
добра,	дає	мало	радості	тому,	хто	її	здійснює.	Якщо	людина	вибрала	
собі	працю,	професію	відповідно	покликам	душі,	тоді	вона	щаслива,	
лише	тоді	вона	здатна	досягти	успіхів.	Людина	повинна	визначи-
тись,	чого	вона	хоче	і	до	чого	вона	покликана.	Стражденність	і	муки,	
через	які	їй	доводиться	проходити,	від	того,	що	вона	живе	всупереч	
тому,	для	чого	створена.	«Природа	і	сродність, — вважав	Г.	Сковоро-
да,	означають	вроджене	Боже	благословіння,	таємний	Його	закон»,	
який	усім	править	і	продукує	щастя.	А	досягти	щастя	можна	лише	
слідуючи	почуттям	внутрішньої	натури	(серця).	«Чисте	серце	…	є	
Дух	Святий,	дух	відання,	дух	благочестя,	дух	премудрості,	дух	по-
ради,	дух	нетлінної	слави	і	камінь	віри».	«Глибоке	серце — людина	
є…,	а	що	ж	є	серце,	коли	не	душа?	Що	є	думка,	коли	не	корінь,	сім’я	
і	зерно	всієї	нашої	плоті,	крові,	шкіри	та	іншої	зовнішності?»	[6,	c.	
178,206].	Отже,	серце	є	не	просто	дух,	безодня	думок,	але	й	людина	
(«істинна	людина»).	Тобто	у	Сковороди	йдеться	про	інтерпретацію	
людини	не	як	просто	«мисленної»	істоти	(гносеологічного	суб’єк-
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та),	а	як	специфічного	роду	духовно-	сердечного	буття,	екзистенції	
(онтологічного	суб’єкта	в	дусі	С.	К’єркегора).	До	того	ж	серце — це	
особлива	реальність,	що	перебуває	поза	людиною.	Це	те	загальне,	що	
об’єднує	«всі	серця».	Як	форма	загальності,	думок,	прагнень	і	воль,	
вона	виявляє	себе	у	спілкуванні.	Серце	кожної	людини	пов’язане	
із	«загальним	серцем»,	яке	втілює	«всесвітній	розум»	[8,	c.	105].

Звичайно,	—	переконує	Г.	Сковорода,	—	світ	різноманітний	і	люди	
різні.	Суспільство,	на	його	думку,	нагадує	машину.	«У	ньому	непо-
розуміння	бувають	тоді,	коли	його	частини	відступають	від	того,	до	
чого	вони	майстром	зроблені»	[6,	c.	225].	Кожна	людина	має	знайти	
своє	місце	у	світі	і	зайнятися	тим,	що	їй	«прописала	природа».	Для	
цього	їй	потрібно	пізнати	себе,	що	не	кожному	вдається	однаковою	
мірою	(«нерівна	рівність»).	“Бог	багатому	подібний	фонтану,	який	
наповнює	різні	посудини	за	 їхнім	об’ємом.	Над	фонтаном	напис	
такий:	«Нерівна	всім	рівність	…	Менша	посудина	має	менше,	але	
в	 тому	 вона	 рівна	 більшому,	що	 все	 одно	 є	 повною»	 [6,	 c.	 223].	
Відтак,	Г.	Сковорода	визнавав	лише	одну	нерівність — нерівність	
в	обдарованості	й	покликанні	в	одному	й	тому	ж	виді	діяльності,	
що	має	не	соціальне,	а	природне	походження.	Коли	ми	говоримо	
про	рівність,	—	вважав	він,	—	то	це	слід	розуміти	як	рівні	права	для	
всіх	у	виявленні	здібностей	вирішувати	свою	долю	і	долю	інших.	
Поле	свободи	в	етичній	концепції	Сковороди	не	знає	обмежень,	
оскільки	воно	охоплює	не	«зовнішню	натуру»,	а	«осереддя»	люди-
ни.	Г.	Сковорода	реалізує	потребу	у	внутрішній	нескінченності,	що	
врівноважує	безодню	соціального	простору	й	часу,	в	якому	може	
загинути,	потонути	сенс	людського	буття	[9,	c.	101–102].

Висновок.	Філософія	Г.	Сковороди	відкриває	перед	нами	ціліс-
не	бачення	й	сприйняття	усього	сущого,	чого	так	бракує	не	лише	
сучасній	людині,	а	й	багатьом	професійним	філософам.	Григорій	
Сковорода	належить	до	того	типу	мудреців,	яким	поталанило	вті-
лити	у	повсякденному	житті	своє	розуміння	блага,	істини	і	краси.	
Життєвими	ідеалами	для	нього	були	Сократ,	особистості	подібного	
плану	з	індійської	філософії	(Будда),	та	усіх	інших	цивілізацій.	Їхнім	
життєвим	завданням	було	не	відкриття	якогось	нового	принципу	
чи	побудова	оригінальної	системи,	а	прилучення	до	вищих	істин	
буття	для	практичного	втілення	їх	у	повсякденному	житті.	Сила	
філософії	Г.	Сковороди,	попри	зовнішню	простоту,	являє	собою	уні-
кальну	літературно-	філософську	систему,	яка	поєднала	здавалося	б	
непоєднувані	речі — неоплатонізм	із	вираженим	містицизмом	та	
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епікурейство,	християнський	погляд	на	світ,	біблеїзм	та	елементи	
античної	філософії	на	основі	особливостей	української	менталь-
ності	та	ідей,	духу	свободи,	справедливості	та	рівності	[10,	c.	334].	
У	творчості	Г.	Сковороди	більше,	ніж	у	будь-якого	іншого	мислителя,	
проявилися	риси	української	філософії — антеїзм,	кордоцентризм	
та	глибоку	екзистенціальні	мотиви.	Розкриваючи	філософію	сер-
ця,	започаткованому	ще	в	«Слові	про	Закон	та	Благодать»	Іларіона	
і	в	безіменній	«Тлумачній	Палеї»,	він	створив	основу	для	філософії	
серця	П.	Юркевича.	 Заклики	Сковороди	 «пізнай	 себе»,	 «поглянь	
в	себе»,	прагнення	проникнути	у	внутрішній	світ	конкретної	люди-
ни,	її	страждання,	тривоги,	пошуки	опори	в	Богові	знайшли	відгук	
у	творчості	цілої	плеяди	українських	мислителів	ХІХ-го	—	початку	
ХХ	століть.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: 
ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Звертання	до	подій	і	постатей	минулого,	необхідність	вести	
з	ними	постійний,	нескінченний	в	 часі	 діалог,	 є	 ознакою	

цивілізованого	 соціуму	 [1,	 с.	 5],	 водночас	це	й	насущна	потреба	
освічених,	національно	мислячих	нащадків.	Рідна	історія	постає	
дзеркалом	буття	людини-	народу,	джерелом	національної	гордості,	
інструментом	формування	розуміння	своєрідності	національного	
архетипу,	знання	сенсу	і	досвіду	національних	перемог,	здобутків	
і	помилок	минувшини.

Існують	також	суто	прагматичні,	а	скоріше — політичні	мотиви	
зацікавлення	та	апеляції	до	історії,	коли	її	використовують	у	своїх	
інтересах	політики	чи	 ідеологи.	 Визнано	 [2],	що	 історія	 власне	
становить	частину	політики,	а	найсуперечливіші	її	сторінки	досить	
часто	виступають	об’єктом	гострих	політичних	дискусій.

Окремо	вкажемо	й	на	важливу	імагологічну	роль	національної	
історії,	 бо	 саме	 гортаючи	 сторінки	 книг	 з	 історії	 нашої	 країни	
в	іноземців	формується	уявлення	про	Україну,	про	українців,	тобто	
їхні	образи.

Нарешті,	чи	не	найголовнішою	функцією	історії	для	нас,	педагогів	
і	викладачів,	є	те,	що	вона — дієвий	інструмент	виховання	у	дітей	
і	молоді	патріотичних	і	громадянських	почуттів,	відіграє	посутню	
роль	у	їхній	соціалізації	у	дусі	етнонаціональної	ідентичності.	Адже	
різнобічне	і	глибоке	знання	людьми	власної	національної	історії	
«перетворює	населення	на	народ»	(І.	Огієнко),	формує	історичну,	а	на	
її	основі	національну	свідомість,	тобто	«уявлення	про	етносоціальні	
цінності,	 норми,	 традиції,	що	 є	 визначальними	для	 віднесення	
особи	до	тієї	чи	тієї	нації,	національної	спільноти»	[3,	с.	104–105].
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Варта	уваги	думка	В.	Вашкевича	про	те,	що	у	філософському	аспекті	
поняття	«пам’ять»	можна	характеризувати	як	«живу	історичність	
буття,	животворний	дух	 історії»	 [4].	 Історична	пам’ять,	пише	він,	
виконує	функцію	носія	 сенсу	 та	 значення	 ситуацій	 сучасного,	
а	 Е.	 Позднякова-	Кирбять’єва,	 розглядаючи	 систему	 соціально-	
історичної	пам’яті	 як	рух	 сенсів	в	 соціальному	часі,	 обґрунтовує	
значущість	розвитку	мнемологічної	 культури	 суспільства	 для	
інтелектуального	і	духовного	поступу	держави	[5,	с.	65].

Деякі	 українські	 вчені	 (І.	 Гирич,	Л.	Нагорна,	 В.	 Бушанський	
[1]),	вважають,	що	у	ситуаціях	вибору	історичні	аналогії	можуть	
підказати	людині	 оптимальний	вибір	поведінки	чи	прийняття	
рішень,	 а	 той	 убезпечити	 від	 помилок.	 Формоване	 історією	
таке	 свідомісне	 утворення	 як	 історична	пам’ять	 є	 основою	для	
«визначення	особою	власної	ідентичності,	сприйняття	та	поваги	
до	вибору	іншої	людини,	інтеграції	та	консолідації	спільноти	на	
основі	загальнолюдських	цінностей»	[6,	с.	254],	а	також	історична	
пам’ять	сприяє	розвитку	в	молодого	покоління	самоусвідомлення	
і	віднесення	себе	до	національної	спільноти — українців.

До	чого	тут	Григорій	Савич	Сковорода?
Але	ж	складниками	національної	історії	є	події,	факти,	процеси	

і	окремі	постаті — її	творці	у	будь-якій	галузі	соціальної	діяльності:	
державотворення,	військових	звершень	чи	завоювань,	наукових	
досліджень-	відкриттів,	культурних	надбань.	Саме	крізь	науково-	
історичну	біографію	видатної	особи	можна	глибше	осягнути	характер	
самого	 історичного	 і	 соціального	часу	 як	 тла,	що	 зумовлювало	
її	 непересічну	 діяльність,	 впливало	 на	 неї	 і	 бодай	 почасти	
трансформувалося	завдяки	її	здобуткам,	а	також	стан	тієї	вузької	
сфери	діяльності,	в	якій	особа	досягла	вершин.	Пристаючи	до	думки,	
що	знакові	постаті,	люди-символи,	життєва	історія	яких	виконує	
помітну	роль	у	маркуванні	мнемологічно	простору	суспільства,	є	
важливим	елементом	національного	наративу,	становить	своєрідну	
систему	 смислів	 для	 спільноти	 [2,	 с.	 266],	 відносимо	 до	 таких	
символів	Григорія	Савича	Сковороду.

Життя	 видатних	 людей — це	персоніфікована	 історія	нації.	
Григорій	Савич	для	нас	постає	персоніфікованим	уособленням	не	
лише	мінливого	й	величного	у	культурно-	історичному	значенні	
ХVІІІ	 ст.,	 доби	 українського	 бароко,	 а	 й	 прикладом	 сміливого	
екзистенційного	 вибору	 людиною	 свого,	 бодай	 і	 не	 легкого,	
шляху	до	щастя	і	самореалізації.	У	спогадах	(1794)	близького	друга	
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М.	Ковалинського	Г.	Сковорода	постає	людиною,	яка,	зрозумівши	
облуди,	суєту	і	зрадливість	світу	(життя	тогочасного	суспільства — 
і	 світського,	 і	 релігійного),	 обрала	шлях	мандрівного	 старчика,	
проте	 вільного	 у	 своєму	 життєвому	 виборі,	 у	 присвяті	 себе	
богомисленню	(богомислію),	духовному	вдосконаленню	і	пошуку	
істини,	мисленнєвій	 творчості	 на	 користь	 суспільства	 і	 друзів,	
музиці:	 «Світ	 схожий	на	 театр:	щоб	 успішно	 зіграти	на	 театрі,	
слід	брати	роль	згідно	зі	 здібностями	<…>.	Я	довго	міркував	про	
це	і	шляхом	випробування	себе	побачив,	що	можу	вдало	грати	на	
театрі	світу	лише	просту,	безтурботну,	усамітнену	людину:	я	цю	
роль	обрав	і	задоволений	<…>	Труд,	відповідний	до	природжених	
нахилів,	є	задоволення» 1 [7,	с.	257–456].

Ушанування	ювілею	 Григорія	 Сковороді	—	 300-річчя	 від	 дня	
народження	–	це	не	лише	данина	національній	історичній	пам’яті,	
свідчення	спадкоємності	мнемологічної	культури	українців,	це	–	
звернення	до	національно-культурних	символів,	тих	з	них,	яких	
майже	не	торкається	хитка	кон’юнктура	соціально-політичного	часу.

Як	у	ХУІІІ	ст.,	так	і	нині	моральне	повчання	Г.	Сковороди	потрібне	
Україні.	Колись	його	пісні	співали	по	всій	наших	землях,	з	часом	
їх	навіть	почали	вважати	за	народні.	Усно,	а	згодом	–	у	списках	
поширилися	його	 сатиричні	 байки	та	вірші.	 В	 освічених	людей	
набули	визнання	його	філософські	писання.	І	хоча	в	ХХІ	ст.	творча	
спадщина	мислителя	лишається	цікавою	переважно	науковцям,	
однак	 доведено	 (Д.	 Чижевський	 (1934),	 В.	 Шинкарук	 (1973),	
Л.	Ушкалов	(2002),	що	Г.	Сковорода	вплинув	на	багатьох	філософів,	
зокрема,	на	В.	Соловйова,	а	його	літературна	творчість	дала	поштовх	
творчому	злету	І.	Котляревського,	П.	Гулака-Артемовського,	інших	
українських	поетів	та	прозаїків.	

Упевнена,	що	актуальність	історичної	персоналії	Григорія	Са-
вича	Сковороди	можна	пояснити:	

�� по-перше,	багатошаровістю	його	філософсько-літературної	
творчості,	яка	у	кожного	нового	покоління	дослідників	викликає	
бажання	осягнути	її	з	нових	методологічних	і	культурологічних	
позицій,	 і	вибудувати	нові	смисли;	

�� по-друге,	 усвідомленою	 близькістю	 думок	 мислителя,	
насамперед	етичного	спрямування,	народному	смислотворенню,	що	
й	забезпечило	їм	широку	усну	трансляцію	і	вкорінення	Г.	Сковороди	
як	національного	образу	мислителя-повчальника.	Маємо	на	увазі,	

1 Переклад	цитат	сучасною	українською	мовою	Н.	П.	Дічек.
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наприклад,	такі	його	твердження:	про	моральну	цінність	вдячності	
(благодарності),	про	примарність	тлінних	цінностей	на	противагу	
цінностям	духа	й	серця	(«Головна	мета	людського	життя	є	його	дух,	
думки,	серце»	[7,	с.	456]),	про	засади	«спасітельного	воспитания»	
і	багато	інших	сентенцій,	що	узвичаїлися	завдяки	афористичній	
мові	 їх	автора;

�� по-третє,	 виконаною	Г.	 Сковородою	роллю	 (згадаємо	його	
«театр	 світу»	 [7,	 с.	 457])	 носія	 непідкореної	 волі	щодо	 вибору	
життєвого	шляху,	людини	невловної	для	облуд	світу,	«вільної	від	
примусу,	 суєтності,	марних	пошуків,	 опіки»,	 [оскільки]	 вважав	
«усі	свої	бажання	такими,	що	сповнилися,	завдяки	 їх	мізерності	
(нікчемності)»	 [7,	 с.	 456].	 У	 цьому	 сенсі	 виникає	 алюзія	фігури	
Г.	Сковороди	з	фігурою	грецького	філософа	Діогена,	 збереженою	
загальноєвропейською	історичною	пам’яттю.	А	для	нащадків	це	
може	бути	і	приводом	для	міркувань	щодо	смислу	життя,	і	зразком	
чи	антитезою	власної	самореалізації;

�� по-четверте,	 «сердечним»	 гуманізмом,	 антропологічною	
спрямованістю	 текстів	 мислителя,	 звернених	 до	 людини,	 до	
її	 проблем,	 до	 її	 світу,	 який	 він	 вважав	 безцінним.	 Тому	 то	 й	
надавав	виключно	важливого	значення	самопізнанню.	Воно	в	його	
розумінні	є	осмислення	людиною	себе	істотою	особливого	роду,	яка,	
на	відміну	від	усіх	інших	істот,	духовно	пов’язана	з	Богом,	а	отже	
її	 світ	 (мікрокосм)	 знаходиться	 в	 єдності	 з	макрокосмом	 (Богом,	
Абсолютом).	Мислитель	 творить	 образ	 «внутрішньої	 людини»,	
сутність	якої	образно	викладає	так:	«Стань	же,	коли	твоя	ласка,	на	
рівній	місцині	та	й	звели	поставити	довкола	себе	віночком	сотню	
дзеркал.	 Тоді	 зразу	побачиш,	що	 єдиний	 твій	 тілесний	 бовван	
(у	 тексті	 «болван»	 –	 тілесний	 образ;	 прим.Н.	 Д.)	 володіє	 сотнею	
залежних	від	нього	 образів.	А	 як	 тільки	прибрати	 дзеркала,	 усі	
копії	миттю	сховаються	у	своєму	єстві,	або	оригіналі,	неначе	гілля	
у	 своєму	 зерняті.	 Тим	часом	сам	наш	тілесний	бовван	 є	не	чим	
іншим,	як	тінню	справжньої	людини.	Це	твориво,	неначе	мавпа,	
перекривляє	невидиму	й	непроминальну	 силу	 та	 божество	 тієї	
людини,	чиїми	дзеркальними	тінями	є	всі	наші	боввани,	 які	 то	
з’являються,	то	зникають,	тоді	як	істина	Господня	стоїть	непорушна	
навіки…»	[8,	с.	313].	За	Г.	Сковородою	без	самопізнання	неможливе	
пізнання,	 адже	поки	 людина	не	 пізнає	 саму	 себе,	 вона	навряд	
чи	 здатна	пізнати	 все	 інше.	 Словами	філософа	це	 звучить	 так:	
«Если	хощем	измерить	небо,	землю	и	моря,	должны,	во-первых,	
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измерить	самих	себе	…	собственною	нашею	мерою.	А	если	нашея,	
внутри	нас,	меры	не	сыщем,	то	чем	измерить	можем?»	[9,	с.	167].	
Витікає	логічний	висновок,	що	смисл	життя	людини	має	полягати	
у	 постійному	 духовному	 саморозвитку	шляхом	неперервного	
самопізнання,	завдяки	чому	людина	може	знайти	«сродное	дело»,	
що	найкращим	чином	 відповідало	 б	 її	 природним	нахилам	 і	
можливостям,	а	таке	діло	—	запорука	досягнення	нею	щастя.

Наголосимо,	що	ювілейні	конференції,	як	та,	в	якій	беремо	участь,	
мають	не	 лише	меморіальну	 значущість.	 Вшановуючи	пам’ять	
видатного	національного	мислителя,	ми	отримуємо	можливість	
поміркувати	над	проблемами,	якими	переймався	Г.	Сковорода,	з	
позицій	 сьогодення	 	 обґрунтувати	непроминальність	його	 ідей	
чи	їх	застаріння,	навіть	можемо	спробувати	їх	розвивати,	аби	про-
довжити	і	примножити	його	думки,	і	тим	самим	розвивати	саму	
українську	гуманітарну	думку.

Наукова	 конференція	 як	 зібрання	 і	 нарада	 представників	
певної	наукової	галузі	є	формою	публічного	обговорення	(рідше	—	
розв’язання)	 актуальних	 дослідницьких	питань.	 Відходячи	 від	
практики	проведення	таких	зборів	у	суто	урочисто-ювілейному	дусі	з	
промовами	гасельного	спрямування,	поступово	формуємо	практику	
оприлюднення	 у	 ході	 таких	 заходів	нових	поглядів	на	 усталені	
канони	тлумачення	розвитку	національної	освіти	і	педагогічної	
думки,	оцінки	діяльності	певних	історичних	постатей.

Думаю	 плідним	 буде	ширше	 запровадження	 в	 процедуру	
ювілейних	заходів	інтерактивної	участі	студентської	чи	шкільної	
молоді,	аби	вони	могли	не	лише	заслухати	наукові	повідомлення,	що	
без	сумніву	корисно,	а	й	висловити	свою	думку,	позицію	ставлення	
щодо	обговорюваного	на	заході	питання.

Феномен	 «національна	 історична	 пам’ять»	 впливає	 на	
сприйняття	людьми	сучасності	і	формування	їхньої	соціокультурної,	
національної	 ідентифікації,	 адже	 забезпечує	 підтримання	
безперервної	етнічної	еволюції,	передачу	накопиченого	багатства	
національних	цінностей	прийдешнім	поколінням.	

Апелювання	до	історичної	пам’яті	народу,	зокрема	до	певних	
виразників	його	 духовно-творчого	потенціалу,	 актуалізується	
в	 кризові	 часи,	 насамперед	 у	 ситуації	 воєнного	 лихоліття,	 коли	
існування	 національної	 державності	 зазнає	 екцистенційних	
загроз.	Саме	такий	період	військової	агресії	з	боку	РФ	ми,	українці,	
переживаємо	нині.	Переконані,	що	 сьогодні,	 у	 годину	 борні	 з	
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агресором	за	наші	національні	цінності,	зростає	потреба	ширше	й	
частіше	звертатися	не	лише	до	національної	історії	у	фактах,	датах	
і	подіях,	а	й	до	постатей	її	видатних	представників,	які	уособлюють	
і	 саму	 історію,	 і	персоніфіковану	 історію	формування	 і	розвитку	
національного	духу,	культури,	науки.	

Як	 визначено	в	 аналітичній	 доповіді	 Інституту	 стратегічних	
досліджень	України	 «Політика	 історичної	 пам’яті	 в	 контексті	
національної	 безпеки	 України»,	 національна	 ідентичність	 –	
багатокомпонентне	утворення,	найбільш	виразними	складником	
якого	є	національна	самосвідомість,	менталітет,	історична	пам’ять,	
національні	 традиції,	 етнонаціональні	 образи,	міфи,	 уявлення	
населення	про	місце	країни	у	світі	та	її	цивілізаційну	приналежність	
тощо	[10,	с.	13].	У	зазначеному	контексті	історичні	біографічні	студії	
становлять	«важливу	частину	національної	культури,	суспільно-
-політичного,	інтелектуального	та	духовного	життя»	[11,	с.	8].	

Понад	 це,	 як	 доводить	 директор	 Інституту	 біографічних	
досліджень	 НБУ	 імені	 В.	 І.	 Вернадського	 професор	 В.	 Попик,	
історико-біографічне	 знання	 безпосередньо	 стосується	 еволюції	
світоглядних,	 ідеологічних	 засад	життя	 суспільства,	 глибинної	
системи	його	цінностей.	Він	стверджує,	що	«національна	біографіка	
не	лише	працює	на	потреби	науки,	освіти,	культури,	а	й	справляє	
доволі	 багатоплановий	 вплив	на	формування	національної	 та	
громадянської	свідомості	співвітчизників,	їхніх	історичних	уявлень	
1	 політичних	 уподобань,	 життєвих	 переконань	 і	 моральних	
цінностей	[11].	

Отже,	 оскільки	 розвиток	 історичної	 пам’яті	 є	 одним	 з	
ключових	шляхів	формування	в	української	молоді	національної	
самоідентифікації,	а	історико-освітня	біографіка	слугує	невичерпним	
джерелом	створення	культурно-історичних	містків	між	минувшиною	
і	сучасністю	[12],	то	на	часі актуалізація	уваги	до	невмирущих	ідей,	
творчості,	долі	Григорія	Сковороди	–	і	як	видатного	українця,	і	як	
виховника,	чиї	 ідеї	не	втратили	 значущості,	 і	 як	національного	
ювіляра.	До	того	ж,	публікації	про	великого	українця	є	частиною	
гуманітарної	презентації	України	в	світі.

На	 останку	 наголосимо,	що	 персоніфікація	 нині	 є	 однією	
із	 стратегій	 історичної	 політики	нашої	 держави,	що	полягає	 в	
меморіалізації	певних	постатей	історії	та	діячів	у	галузі	культури,	
понад	це	–	вона	домінує	в	її	історичній	політиці	[13,	с.	22–23].	Про	
це	свідчить,	до	прикладу,	Постанова	Верховної	Ради	України	від	
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17.12.2021	№	1982-IX	«Про	відзначення	пам’ятних	дат	 і	ювілеїв	у	
2022–2023	роках»	 [14],	 де	понад	80	%	пам’ятних	дат,	визначених	
гідними	вшанування,	—	це	 дати	народження	 видатних	 діячів	
історії	 та	 культури.	 Лише	незначна	частка	переліку	 стосується	
історії	інститутів,	рухів,	військових	дій	чи	інших	історичних	подій	
на	теренах	України.	

Відбувається	наповнення	 образного	національного	пантеону	
постатями	української	історії	та	культури,	це	питанням	суспільної	
ваги,	 воно	 хвилює	широкі	 кола	 громадськості.	 Переконана,	що	
перевагу	 слід	надавати	постатям,	 які	 безсумнівно	 є	 знаковими	
для	національної	 історичної	 пам’яті,	 не	 викликають	 дискусій	
і	 драстичності	 в	 соціумі.	 До	 таких	 беззастережно	 належить	
національний	 гуманітарний	 символ	ХVІІІ	 ст.	 Григорій	 Савич	
Сковорода.	На	нашу	 думку,	 пророчими	 стали	 слова	професора	
Д.	Чижевського,	про	те,	що	«якими	б	шляхами	не	пішов	духовий	
розвиток	України,	…	все	нові	та	нові	зустрічі	з	постаттю	Сковороди	
необхідні.	Ця	 постать	 буде	 безумовно	що	 дальше	 зростати	 та	
притягати	до	себе	ще	більше	уваги,	ніж	досі.	Прийшов,	здається,	
час,	коли	Сковорода	може	стати	й	назверх,	для	чужинців,	типовим	
представником	українського	духа»	[15,	с.	179].	

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Ю. Шапо-
вал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін. Київ: ІПІЕНД, 2013. С.5. (600 с.)

2. Волянюк Ольга. (2015). Персоніфіковане минуле у сучасному політичному житті 
України та Росії. Наукові записки ІПІЕНД НАН України. №1 (175). С. 265–276.

3. Жмир В. Національна свідомість: Мала енциклопедія етнодержавознавства. 
Київ: «Генеза», «Довіра». 1996. С. 104–105.

4. Вашкевич В. М. (2009). Феномен історичної пам’яті. URL : http://www.nbuv.
gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gileya/2009_18/ Gileya18/F1.pdf.

5. Позднякова-Кирбять’єва, Е.Г. Система соціально-історичної пам’яті і 
мнемологічна культура суспільства. Український соціум. 2013. №4. С. 61–69.

6. Вербицька П. В. Проблеми історичної пам’яті у проекції на завдання сучасної 
історичної освіти. Вісник  Національного Університету «Львівська політехніка». 
Держава та армія. 2012. № 724. С. 251–254.

7. Жизнь Григорія Сковороды. Сковорода Г.С. (1973). Повне зібрання творів: У 
2 томах. Київ: Наукова думка. Т. 2, сс. 439-476. 1794

8. Сковорода, Г.С. (1788). Діалог, или Разглагол о Древнем Мире. У Сковорода Г.С. 
(1973).  Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 307‒323). Наукова думка. 



Творча спадщина Григорія Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу

27«Історія та філософія освіти в Україні»

до змісту >>

9. Сковорода, Г.С. (1973l). Наркісс. Разглагол о том: узнай себе (1769‒1771). У 
Сковорода Г.С. (1973). Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 154‒200). 
Наукова думка.  

10. Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України: аналіт. 
доповідь (2019) / [Яблонський В. М., Лозовий В. С., Валевський О. Л., Здіорук 
С.І., та ін.] / за заг. ред. В. М. Яблонського. Київ: НІСД. 144с.

11. Попик В. І. (2021). Біографіка в роки незалежності України: етапи становлення, 
здобутки, нерозв’язані проблеми, завдання та перспективи майбутнього 
розвитку. Українська біографістика. Вип. 22. С. 13–38. 

12. Недял (Кава) А. А. (2020). Персоніфікація історико-педагогічного досліджен-
ня. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 
школах. № 73. Т. 1. С.33-37. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.73-1.5

13. Михайлова, Ольга (2022). Персоніфікація як стратегія історичної політики в 
Україні. Стратегічна панорама. № 1. С.18–25.

14. Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022–2023 роках : Постанова 
Верховної Ради України від 17.12.2021 № 1982-IX. URL : https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1982-IX#Text (дата звернення: 19.01.2022).

15. Чижевський, Д. (1934). Український фільософ Г. Сковорода (Т. ХХІV, Кн.1: Серія 
філософічна). Варшава: Праці Українського Наукового Інституту. 

Кочубей Т. Д.
доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри соціальної педагогіки,
соціальної роботи та історії педагогіки,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань

ЇДЕЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

ГРИГОРІЯ САВОВИЧА СКОВОРОДИ
(1722–1794)

Григорій	Савович	Сковорода	—	видатний	український	мис-
литель,	письменник,	просвітитель-демократ,	педагог	ХVІІІ	

століття,	філософ	 і	поет.	У	ньому	блискуче	поєднувалося	знання	
мов,	поетики	й	риторики,	античної	і	нової	філософії	з	неабиякими	
здібностями	в	галузі	літератури	і	мистецтва.	
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Народився	 у	 с.	Чорнухи	Лубенського	полку	на	Полтавщині.	
Навчався	у	Київській	академії,	де	під	впливом	Феофана	Прокопо-
вича	та	інших	прогресивних	діячів	вітчизняної	культури	осягнув	
просвітительські	традиції.	Пізніше	протягом	п’яти	років	(почина-
ючи	з	1745)	Григорій	Сковорода	здобував	освіту	за	кордоном	–	в	
Будапешті,	Пресбурзі	(нині	Братислава),	Відні,	Венеції,	Флоренції.

Висунуті	ним	ідеї	навчання	і	виховання	людини	не	втрачають	
своєї	актуальності	 і	в	теперішній	час.

Самі	 педагогічні	 погляди	 видатним	вченим	 явно	не	 висвіт-
лені,	але	вони	пронизують	всі	його	твори	(діалоги,	вірші,	байки,	
притчі,	листи,	музику).

Цінним	є	курс	прочитаних	Григорієм	Сковородою	лекцій,	який	
знайшов	 своє	 відображення	 у	працях	 «Рассуждения	 о	поезии	и	
руководство	к	искусству	оной»	(1753–1754),	«Начальная	дверь	ко	
христианскому	добронравию»	(1766).	Висунута	Григорієм	Сковоро-
дою	концепція	моралі	носила	етико-гуманістичну	спрямованість,	
що	різко	розходилася	з	церковними	догмами,	а	тому	не	була	при-
йнятою.	Його	ідеї	виховання	базувалися	на	етичних	принципах,	
проблемі	 людини,	 її	 природі,	 досягненню	нею	щастя.	 Зокрема,	
запропоновані	 ним	 ідеї	 «сродної	 праці»	 (принцип	природовід-
повідності),	 «пізнай	 себе»	 були	 спрямовані	 на	 те,	щоб	навчити	
людей	досягати	щастя	у	житті	[1;	2].	

На	його	думку,	людина	може	бути	щасливою	лише	пізнавши	
себе,	 свою	природу.	Принцип	природовідповідності	 і	 концепція	
щастя	фактично	є	двома	гранями	одного	і	того	ж	явища	–	відповід-
ність	своєму	призначенню	в	житті.	На	думку	Григорія	Сковороди,	
праця	не	повинна	перетворитися	у	джерело	матеріального	збага-
чення,	 а	 повинна	 стати	необхідністю	 для	 кожного	 та	 джерелом	
радості	 і	щастя.	 Досягнення	людиною	щастя	 –	 одна	 із	 основних	
ідей	його	педагогічної	 і	філософської	систем.	

Суть	 ідеї	 «сродної	 праці»	 зводиться	 до	 пізнання	 і	 розвитку	
людиною	своїх	природних	задатків.	Але	варто	зазначити,	що	поза	
розумінням	великого	мислителя	залишається	«суспільна	природа	
праці»	як	засобу	перетворення	світу	і	самої	людини.	Така	позиція	
свідчить	про	ідеалізм	поглядів	Григорія	Сковороди.	

Згідно	запропонованого	принципу	«сродної	праці»,	він	вважав,	
що	людей	 залучати	 до	 тієї	 чи	 іншої	 сфери	 діяльності	 необхідно	
у	залежності	від	їх	здібностей	та	інтересів,	а	не	від	їх	соціальної	
приналежності	 і	 стану	у	 суспільстві.	 Будь-яку	працю	 і	професію	
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вважав	поважною,	 якщо	вона	відповідає	покликанню	людини	 і	
приносить	користь	суспільству	.	

У	його	педагогічній	системі	ключовими	і	взаємоповʼязаними	
поняттями	 є	 «самопізнання»,	 «праця»,	 «виховання»,	 «освіта»,	
«щастя»	[1;	2].	На	основі	теоретичних	наробок	та	власного	педаго-
гічного	досвіду	(у	1753–1754	рр.	–	викладав	поетику	в	Переяслав-
ській	семінарії,	1754–1759	рр.	–	домашній	вчитель	в	с.	Коврайє,	з	
1759	р.	—	біля	10	років	з	перервами	викладав	мови,	поетику,	етику	
в	Харківському	колегіумі)	Григорій	Савович	Сковорода	розробив	
власну	 систему	 виховання	людини,	 великого	 значення	надавав	
розвиткові	освіти.	

З	метою	формування	духовності	сучасної	молоді	та	гуманізації	
освітнього	процесу	 досить	цінними	 є	його	притчі,	 байки	 та	 ли-
сти	[1;	2].	У	притчах	«Вдячний	Еродій»	[2],	«Убогий	жайворонок»	[2] 
підняті	 такі	 важливі	 проблеми	як	 ідеали	виховання	 та	шляхи	 і	
методи	їх	досягнення.	Основне	завдання	морального	виховання,	
як	 одного	 із	 складників	 духовного,	 він	 убачав	 у	формуванні	 в	
підростаючої	людини	шляхетності	 і	вдячності.	

На	думку	Григорія	Савовича	Сковороди,	головне	призначення	
людини	полягає	у	тому,	щоб	служити	на	благо	суспільства.	Звідси	
і	 завдання,	 які	мають	 стояти	перед	 освітньою	 системою	вищої	
школи	 –	 розвиток	 інтелекту	 людини,	 її	 здібностей,	 врахування	
вікових	особливостей,	виховання	навичок	до	розумової	праці	тощо.	
Великий	мислитель	виступав	проти	авторитаризму,	який,	на	його	
погляд,	сковує	людську	думку	і	волю	та	догматизму	у	педагогіці.

Аналіз	творчості	Григорія	Савовича	Сковороди,	праць	дослідників	
його	 спадку,	 уможливив	 зробити	 висновок,	що	 домінуючими	
принципами	його	педагогічної	системи	були:	принцип	гуманізму,	
антропоцентризму,	 природовідповідності	 («сродної	 праці»),	
кордоцентризму,	народності	та	доступності	освіти.	

Григорій	 Савович	 Сковорода,	 за	 висловом	 Е.	 Д.	 Днепрова,	
О.	Є.	Кошелєвої,	Г.	Б.	Корнєтова,	був	«першим	вісником»	глибокого	
гуманізму	в	Україні	[3,	с.	395].	З	позицій	гуманізму,	виступав	за	повагу	
і	любов	педагога	до	вихованця.	Адже,	вважав	він,	лише	гуманний,	
обдарований,	творчий,	високоморальний	вчитель	здатний	виховати	
чуйність,	гуманність	і	чесність	у	своїх	вихованців.	У	творах	великого	
мислителя,	зібраних	і	редагованих	Д.	І.	Багалієм	(Харків,	1894)	він	
закликає:	 «Не	 будь	ні	 вельможею,	ні	 ростовщиком,	 ні	 Алкідом,	
ні	Пігмеєм!	 Будь	 тільки	людиною...»	 [3,	 с.	 395].	 Ідея	 людяності	



НАПРЯМ ПЕРШИЙ

30 Збірник матеріалів

до змісту >>

наповнювала	всю	його	творчість.	Через	те	можемо	стверджувати,	що	
його	педагогічні	ідеї		засновані	на	антропоцетристських	позиціях.	

Основними	 ідеями,	на	яких	грунтувався	антропологізм	педа-
гогічної	думки	Григорія	Савовича	Сковороди	є:	

�� прагнення	людини	до	досконалості,	еталоном	якої	виступає	
Бог	 як	 творець	 і	 володар	 Всесвіту.	Піднестися	ж	 до	 Бога	
людина	зможе,	лише	пізнаючи	себе;

�� досягнення	 внутрішньої	 свободи	 людини,	 яка	 є	 цвітом	
людського	життя.	 Свобода,	 у	 такому	розумінні,	 є	 субстан-
цією	 духовності	 і	 результатом	 та	 критерієм	 прогресу	 у	
становленні	особистості,	 визначальною	характеристикою	
людини,	її	рушійною	силою	розвитку.	Свобода	виражається	
у	вільному	самовиявленні,	самореалізації,	самоздійсненні	
та	самовихованні;	

�� основними	чинниками	людського	буття	мають	бути	спокій,	
мир,	гармонійне	поєднання	емоційного	 і	раціонального	в	
людині.

Важливого	 значення	 великий	мислитель	надавав	принципу	
народності	 освіти.	Народність	 системи	освіти	 Григорій	 Савович	
Сковорода	вбачав	у	тому,	щоб	кожний	народ,	кожна	нація	мала	
свою	 вироблену	 віками	 систему	навчання	 і	 виховання.	 Адже,	
виховання	 тісно	пов’язане	 з	життям	народу,	 воно	 створюється	
народом	і	диктується	самою	природою	народу.	Був	противником	
насаджування	іноземних	ідей	виховання	і	навчання.

Григорій	 Савович	Сковорода	 виступав	 за	 рівність	 освіти	 для	
всіх.	Для	нього	всі	люди	рівні,	адже	вони	створені	з	єдиного	ма-
теріального	начала	 –	 вічної	матерії.	 Звідси	 і	 освіта	має	 бути	 у	
рівній	мірі	доступною	для	всіх.	
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УКРАЇНСЬКА СКОВОРОДІАНА 
ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Григорій	Савич	Сковорода	—	видатний	український	філософ,	
просвітитель-гуманіст,	педагог,	поет,	композитор,	музикант,	

співак,	духовний	практик,	став	своєрідним	символом	української	
культури	від	давнини	й	до	нині.	Його	творчість	—	«остання	роз-
кішна	квітка	старого	життя,	світогляду	українського	народу,	його	
старого	письменства,	колишньої	могилянської	школи»	 (Сумцов,	
1927)	протягом	кількох	століть	привертає	пильну	увагу	науковців.	
Українські	 й	 зарубіжні	 вчені	 і	митці	 досить	 активно	 досліджу-
ють	життєвий	шлях	 «українського	 Сократа»	 (Нікольский,	 1895)	
і	його	творчу	спадщину,	за	висловом	Павла	Тичини	«….обсягом 
широку, змістовністю глибоку і щодо світогляду свого — чисту 
та моральну…».	 Світова	й	 українська	 сковородіана	 у	 2002	р.,	 за	
підрахунками	Н.	Дічек,	 загалом	налічувала	понад	2020	одиниць	
близько	420	авторів	[2,	с.	119].	

Найпершим	дослідником,	 хто	 звернувся	 до	постаті	 Григорія	
Савича	Сковороди	був	його	учень	і	біограф	М.	Ковалинський,	який	
у	 1794	 році	написав	життєпис	 «Жизнь	 Григорія	 Сковороды».	Ця	
праця	М.	Ковалинського				й	донині	залишається	основним	джере-
лом	відомостей	про	життя	філософа.	Проте,	як	зазначають	сучасні	
дослідники,	більшу	частину	матеріалів	він	брав	з	усної	традиції.	
Власні	спогади,	документальні	матеріали	й	народні	перекази		він	
об’єднав	в	одне	ціле	—	літературне	житіє,	яке	сформувало	образ	
філософа,	створило	певний	міф.	Подані	красиві	легенди	й	перекази	
переплелися	тут	 із	дійсними	фактами,	підготувавши	основу	для	
нових	літературних	нашарувань	і	конструкцій	[8,	c.	68].

Після	М.	Ковалинського	до	творчості	Г.	Сковороди	звернулися,	
вже	 значно	пізніше	 (у	 1817–1835	 рр.),	 відомі	 діячі	 українського	
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просвітництва	і	романтизму	–	І.	Вернета,	Г.	Гесс	де	Кальве,	І.	Снєгі-
рьова,	І.	Срезневський,	О.	Хиждеу.	З’явилися	статті	в	«Украинском	
вестнике»	 (1817),	 «Отечественных	 записках»	 (1823),	 «Утренней	
звезде»	 (1833),	 «Одесском	вестнике»	 (1833),	 «Телескопе»	 (1835).	 У	
1837–1839	роках	було	надруковано	кілька	творів	Г.	Сковороди.	У	
1841	 опубліковані	 статті	 у	ЖМНПР	 (Журналъ	Министерства	на-
роднаго	просвѣщенія),	а	у	1844	р.	–	у	«Молодику»	[1].

Спалах	 інтересу	 до	 вже	 досить	призабутого	 письменника	й	
мислителя	був	не	випадковим.	Для	просвітителів	мали	значення	
суспільно-філософські	погляди	Григорія	Сковороди,	його	просвіт-
ницькі	 ідеї,	 зв’язок	 із	 античною	культурою.	 Романтиків	 більше	
цікавило	«химерне»	життя	філософа,	його	народолюбство,	людська	
пам’ять	про	нього.	Вершиною	роботи	з	освоєння	образу	Г.	Сково-
роди	в	першій	половині	ХІХ	століття	О.	Мишанич	називає	повість	
«Майоре,	майоре!»	 	 І.	Срезневського	(1836).

Творчість	 Григорія	 Сковороди	 справила	помітний	 вплив	на	
Тараса	Шевченка.	З	його	творами	він	мав	змогу	познайомитись,	
ще	навчаючись	 у	школі-дяківці.	Шевченко	 добре	 знав	 сковоро-
динські	 псальми,	 а	 також	листи	філософа,	 оприлюднені	на	 сто-
рінках	«Украинского	вестника».	Дослідники	творчості	Шевченка	
стверджують,	що	окремі	поезії	Григорія	Сковороди	він	використав	
при	написанні	своїх	творів.	Загалом	Шевченко	розрізняв	Григорія	
Сковороду	як	письменника	і	як	філософа.	Його	передусім	цікавив	
письменник,	і	він	вказував	на	нереалізованість	цього	автора.	Щодо	
Сковороди-філософа,	то	до	нього	Т.	Шевченко	ставився	з	певною	
долею	 скептицизму,	навіть	 іронії.	 Водночас	 він	шанував	 стиль	
життя	мандрівного	мислителя,	його	«безсрібництво»	(Кралюк,	2019).

Інтерес	до	Сковороди	не	згасав	й	у	другій	половині	ХІХ	століття.	
Високо	поціновував	Г.	Сковороду	як	народного	філософа	україн-
ський	історик	і	письменник	М.	Костомаров;	не	був	байдужим	до	
творчості	Г.	Сковороди	П.	Куліш.	

Сковородинська	тематика	посідала	помітне	місце	в	науковій	
діяльності	членів	Харківського	історико-філологічного	товариства,	
створеного	у	1877р.:	Олександра	Потебні,	Миколи	Сумцова,	Дмитра	
Багалія,	Олександри	Єфименко,	Амфіяна	Лебедєва	й	інших.	У1894	р.	
в	Харкові	завдяки	зусиллям	Дмитра	Багалія	та	заходам	Харківського	
історико-філологічного	 товариства	 було	 видано	 сковородинські	
твори	(сьомий	том	«Збірника	Харківського	історико-філологічно-
го	 товариства»).	 Д.	 Багалій	 був	 укладачем	першої	 сковородіани	
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(Український	мандрований	філософ	 Гр.	 Сав.	 Сковорода,	 1926)	 і	
представив	усебічний	 (222	одиниці	станом	на	кінець	1920-х	рр.)	
список	розвідок	«українського	Сократа».	

Чимало	 досліджень	 з’явилось	 у	 90-х	 роках	XIX	 ст.	 у	 зв’язку	 з	
відзначенням	100	річчя	від	дня	смерті	 	 	Григорія	Сковороди.

З-поміж	праць	про	Сковороду,	які	з’явилися	на	початку	ХХ	сто-
ліття,	важливе	значення	мають	публікації	Дмитра	Багалія,	Павла	
Житецького,	 Амфіяна	Лебедєва,	 Володимира	Перетця,	Миколи	
Петрова,	Софії	Русової,	Миколи	Сумцова,	Андрія	Товкачевського,	
Івана	Франка.	І.	Франко	оцінив	постать	Г.	Сковороди,	як	«явище	
вельми	помітне	 в	 історії	 розвитку	 українського	народу,	мабуть,	
найпомітніше	поміж	усіх	духовних	діячів	наших	XVIII	ст.»	[3,	с.	79].	
Дослідження	І.	Франка	доводили,	що	Г.	Сковорода	був	«предтечею	
нової	 епохи,	що	 у	 творчості	 Г.	 Сковороди,	 хоч	 і	 в	 старій	формі,	
знайшли	вираження	 «нові	 ідеї	 європейської	філософії	 і	 етики;	
ті	 самі	 ідеї	 рівності	 людей,	 простоти	 і	 натуральних	 їх	 взаємних	
відносин,	котрі	у	Франції	проповідував	Руссо»	[7,	с.	5].	

Видатна	 діячка	на	ниві	 українського	шкільництва	 Софія	 Ру-
сова	писала	про	те,	що	в	багатьох	творах	Сковороди	«висловлені	
такі	 думки,	 які	 освітлюють	філософське	 і	 громадське	 значення	
виховання,	показують	напрямки,	якими	бажано	вести	дитину	до	
свідомості»	(Русова,	1928).	

«Сковородинство»	 було	надзвичайно	 важливим	 складником	
культури	 українського	національного	Відродження	початку	ХХ	
століття.	Павло	Тичина	присвятив	Сковороді	 книгу	 «Замість	 со-
нетів	 і	 октав»	 (1920)	 та	 розпочав	 роботу	над	поемою-симфонією	
«Сковорода».	Українська	 гуманістика	збагатилася	цілою	низкою	
ґрунтовних	праць,	присвячених	Сковороді.	Першість	з-поміж	них,	
поза	сумнівом,	посідає	книга	Дмитра	Багалія	«Український	ман-
дрований	філософ	 Гр.	 Сав.	 Сковорода»	 (Харків,	 1926),	 яку	Віктор	
Петров	одразу	ж	охрестив	«енциклопедією	сковородознавства».	І	
досі	не	втратили	свого	наукового	значення	книги	«Григорій	Ско-
ворода,	його	життя	 і	твори»	Григорія	Коваленка	 (Полтава,	1919);	
«Григорій	Савич	Сковорода.	(Український	філософ).	Короткий	його	
життєпис	 і	 вибрані	місця	 з	 творів	 та	 листів»	 Гната	 Хоткевича	
(Харків,	1920)	та	ін.	

У	1930–1950	роках,	коли	українська	інтелектуальна	еліта	зазнала	
жорстокого	нищення	з	боку	більшовицького	терору,	спостерігаєть-
ся	помітний	спад	у	розвитку	українського	сковородинознавства.
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У	1950–80-	х	рр.,	українські	вчені,	здебільшого	всупереч	панів-
ним	ідеологічним	настановам,	зробили	значний	внесок	у	справу	
вивчення	життя	та	творчості	Сковороди.	Серед	важливих	здобутків	
тогочасної	академічної	сковородіани:	віднайдення	та	публікація	
двох	 раніше	невідомих	 діалогів	 Сковороди,	 численні	 джерельні	
матеріали,	оприлюднені	Павлом	Поповим,	книги	Леоніда	Махновця	
«Григорій	Сковорода.	Біографія»	 (Київ,	 1972),	Анастасії	Ніженець	
«На	зламі	двох	світів.	Розвідка	про	Г.	С.	Сковороду	і	Харківський	
колегіум»	та	ін.	У	1961	році	з’явилася	перша	повна	збірка	сково-
родинських	творів,	 а	 1973	року	в	київському	видавництві	 «Нау-
кова	думка»	побачив	світ	двотомник	«Григорій	Сковорода.	Повне	
зібрання	творів».

До	загалу	вчених,	які	досліджували	постать	Г.	Сковороди,	його	
ідеї,	 зокрема	педагогічні,	 слід	 віднести	 видатного	 українського	
педагога	 ХХ	 століття	Федора	 Івановича	Науменка.	 Він	 вважав	
Г.	 Сковороду	найвизначнішою	постаттю	XVIII	 століття	 в	 історії	
українського	народу,	 філософом	 «який	підносив	 кардинальні	
проблеми	філософського,	 суспільно-політичного,	 педагогічного,	
етичного	характеру»	(4,	арк.	127).	

Справжній	 «сковородинський	 бум»	 відбувається	 від	 початку	
1990-х	років,	за	часів	Незалежності.	1994	року	в	серії	«Гарвардська	
бібліотека	 давньої	 української	 літератури»	 вийшов	 двотомник	
Г.	 Сковороди.	 Уперше	 український	читач	 одержав	 «повного»	
Сковороду	 рідною	мовою.	 Із	 1600	 сковородинських	 розвідок,	 які	
з’явилися	тільки	за	перші	десять	років	Незалежності	(не	беручи	під	
увагу	художніх	творів,	газетних	публікацій,	інформації,	вміщеної	
на	сторінках	численних	хрестоматій,	підручників	для	середньої	
школи	 тощо),	 левова	частка	 (понад	 90%)	 з’явилася	 в	Україні	 [9,	
с.	 21].	Найвищим	досягненням	 сучасного	 сковородинознавства	
вважаємо	те,	що	в	Україні	повернуто	десятки	 імен	 забутих	 і	 за-
боронених	 дослідників,	 які	 у	 ХХ	 ст.	 зробили	 значний	внесок	 у	
вивчення	спадщини	філософа.	Серед	них	Ю.	Бойко,	А.	Жуковський,	
Т.	Закидальський,	Є.	Лащик,	І.	Мірчук,	Д.	Олянчин,	С.	Погорілий,	
Д.	Чижевський,	В.	Янів	та	інші.

Багато	уваги	присвятив	Григорію	Сковороді	один	із	найяскра-
віших	 українських	 літературознавців	 другої	 половини	ХХ	 сто	
ліття	Олекса	Мишанич.	Ще	у	 1976	році	 у	видавництві	 «Наукова	
думка»	 вийшла	 друком	його	монографія	 «Григорій	 Сковорода	 і	
усна	народна	творчість».	З	1985	по	2001	рік	учений	підготував	цілу	
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низку	цікавих	сковородинознавчих	студій	для	Сковородинівських	
читань	у	Переяславі-Хмельницькому	[1].	

Значний	внесок	у	вивчення	та	популяризацію	творчості	Г.	Ско-
вороди	в	Україні	та	світі	зробив	Леонід	Ушкалов	–	один	із	найві-
доміших	дослідників	філологічного,	філософського	та	культуроло-
гічного	 аспектів	 спадщини	мислителя,	 автор	фундаментальних	
праць	–	«Нариси	з	філософії	Григорія	Сковороди»	(1993)	«Григорій	
Сковорода	 і	 антична	 література»	 (1997),	 «Українське	 барокове	
богомислення:	Сім	етюдів	про	Григорія	Сковороду»	(2001).	У	його	
праці	 «Два	 століття	 сковородіяни:	 бібліографічний	 довідник»	
(2002)	 чи	не	найповніше	 віддзеркалена	 українська	 і	 зарубіжна	
сковородіана	за	період	ХІХ–ХХ	ст.	Грунтовні	думки			автора-дослід-
ника	до	розуміння	особистості	філософа	викладені	у	його	працях	
«Сковородинівський	ейдос	самопізнання	в	контексті	українського	
літературного	 бароко»	 (1996);	 «Біблійна	 герменевтика	 Григорія	
Сковороди	на	тлі	українського	барокового	богомислення»	(1999);	
«Сковородіяна	Дмитра	Чижевського»	(2003)	«Григорій	Сковорода:	
семінарій»	 (2004);	«Григорій	Сковорода»	 (2009);	«Ловитва	невлов-
ного	птаха:	життя	Григорія	Сковороди»	(2017).	

Завдяки	співпраці	науковців	НАН	України	(Інститут	філософії	
ім.	Г.	С.	Сковороди,	 Інститут	літератури	ім.	Т.	Г.	Шевченка),	Хар-
ківського	національного	педагогічного	університету	ім.	Г.	С.	Ско-
вороди	та	Канадського	 інституту	українських	студій	 (Едмонтон)	
2011	р.	було	видано	«Повну	академічну	збірку	творів»	Г.	С.	Сково-
роди	за	редакцією	Леоніда	Ушкалова.	Він	виконав	дуже	важливу	
роботу	для	подальшого	розвитку	світової	сковородіани	уклавши	
бібліографічний	довідник	двохсотлітнього	сковородинознавства,	
в	якому	брали	участь	науковці	з	України,	Австрії,	Італії,	Канади,	
Молдови,	Польщі,	Росії,	Румунії	та	США,	та	тематичний	семінарій	
на	 більш,	 ніж	 три	 сотні	 тем,	 за	 кожною	 з	 яких	можна	писати	
наукові	розвідки	про	Сковороду	різного	формату	від	реферату	до	
дисертації.	Бібліографічний	довідник	«Два	століття	сковородіани»	
зафіксував	найповажніші	видання	творів	Сковороди	та	численні	
праці	про	українського	філософа	в	світовому	літературознавстві	
упродовж	ХІХ	–	ХХ	століть.

Нині	в	Україні,	як	і	у	багатьох	інших	розвинутих	країнах	світу,	
загострюється	питання	про	сенс	і	призначення	освіти.	Відповіді	на	
нього,	не	в	останню	чергу,	сприяє	екскурс	в	історію	філософських	
і	 педагогічних	 ідей,	 які	 набувають	нового	 звучання	 у	 сучасних	



НАПРЯМ ПЕРШИЙ

36 Збірник матеріалів

до змісту >>

соціокультурних	контекстах,	 і,	 зокрема,	 звернення	 до	філософ-
сько-педагогічної	спадщини	Григорія	Сковороди.	

Рефлексії	світоглядного	і	педагогічного	потенціалу	української	
філософії,	з	одного	боку,	та	онтологічним,	духовним,	гносеологіч-
ним	 аспектам	розвитку	 людини,	 яка	навчається,	 з	 іншого	 боку,	
останнім	часом	у	науковій	думці	присвячено	багато	праць.	Серед	
сучасних	 досліджень	педагогічних	 аспектів	 творчої	 спадщини	
Сковороди	варто	відзначити	праці	Н.	Дічек	«Шлях	до	щастя	Гри-
горія	Сковороди»	(Шлях	освіти,	2002);	«Сковорода	Григорій	Савич	
(1722–1794)	(Українська	педагогіка	в	персоналіях,	у	2	кн.	Кн	1.	2005);	
«Людина	і	смисл	її	життя	у	творчості	Г.	Сковороди»	(«Український	
педагогічний	журнал»,	2022.	№3).

Дуже	важливо	розглянути	образ	Сковороди,	яким	він	постає	в	
різних	стратегіях,	прикметних,	для	української	філософії	ХХІ	сто-
ліття.	Так,	зокрема,	аналіз	наукових	пошуків	філософської	педаго-
гіки	Г.	Сковороди	здійснила	М.	Култаєва	(«Філософсько-педагогічні	
розвідки	Я.	А.	Коменського	і	Григорія	Сковороди:	нагадування	про	
сенс	і	призначення	освіти»	(Філософія	освіти,	2017);	«Філософська	
педагогіка	 Г.	 С.	 Сковороди:	 оригінальна	 відповідь	на	 виклики	
модерного	суспільства».	 (Новий	колегіум,	2019)).

Триває	російсько-українська	війна.	В	умовах	повномасштабної	
ескалації	з	боку	росії	постать	Григорія	Сковороди	–	носія,	трансля-
тора	і	захисника	свободи	—	стала	справжнім	символом	боротьби	
та	 незламності.	 Як	 зазначив	 Борис	Олійник:	 «Сковорода	 вчив	
українців	бути	господарями	на	своїй	землі,	а	не	ходити	в	козач-
ках.	 Та	пізнання	 того,	що	 він	 є	 і	 буде,	 дає	підстави	 сподіватися,	
що	ми	недарма	живемо	на	цій	землі.	Зі	Сковородою	і	Шевченком	
ми	незнищенні»	(Ідімо	до	Сковороди).

Григорій	Савич	Сковорода	—	перший	національний	мислитель,	
а	національний	код	його	творів	ще	не	розкрито	до	кінця.	Світ	і	досі	
ловить	його	мудрість,	приміряючи	його	до	нашого	часу.	Досліджу-
ючи	спадщину	Григорія	Савовича,	ми	вирішуємо	нагальні	питання	
сучасності.	І	майбутнє	України	значною	мірою	залежить	від	того,	
як	ми	трактуватимемо	образ	і	надбання	українського	мудреця.
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Г. СКОВОРОДА І ГЛУХІВ

Життя	окремих	людей	лишає	на	землі	такий	відбиток,	що	
протягом	подальшої	 історії	 розвитку	 суспільства	 він	 є	

немов	би	недоторканим.	Серед	імен,	що	викарбувані	в	невмиру-
щій	пам’яті	людства,	ім’я	і	Григорія	Сковороди,	якого	ще	за	життя	
називали	українським	Сократом.	

Музика,	поезія	становили	нерозривну	єдність	і	гармонію	жит-
тя	й	філософії	 Сковороди.	Філософія	 для	нього	 була,	 за	 його	ж	
висловом,	«найдосконалішою	музикою»,	«музичне»	спрямування	
літературних	творів	відчутне	навіть	у	назвах	 (книга	«Симфонія,	
нареченная	Асхань…»),	у	визначеності	самих	жанрів	творів:	пісня,	
кант,	духовний	концерт,	канон,	«музично-псальмові	імпровізації»	
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(термін	 І.	 Тилика)	 [3].	 Епіцентром	музичного	 світу	 Сковороди	 є	
його	«Сад	божественних	пісень,	зрослий	із	зерн	святого	писання»,	
що		визначив	сутність	української	музичної	культури	та	її	духовне	
призначення	—	від	симфоній,	літургій	до	побутової	пісні.

Г.	 Сковорода	—	 український	просвітитель-гуманіст,	 філософ,	
поет,	педагог.	Глухівчани	пишаються	тим,	що	Сковорода	бував	у	
цьому	старовинному	місті.	Місто	Глухів	стало	відправною	точкою,	
із	якої	Сковорода	вирушив	у	свою	велику	легендарну	мандрівку.	
Саме	в	Глухові	він	пройшов	відбірковий	конкурс	до	придворної	
капели	цариці	Єлизавети,	після	якого	йому	відкривався	шлях	до	
здобуття	знань	у	Петербурзі	та	Європі.	

Перший	в	Україні	та	Росії	музичний	навчальний	заклад	«Школа	
співу	та	інструментальної музики»	було	відкрито	14	вересня	1738	
року	за	царським	указом	№	7656.	Водночас	на	основі	низки	істо-
ричних	повідомлень	дослідниками	доведено,	що	школа	фактично	
існувала	й	плідно	працювала	до	набуття	нею	офіційного	статусу.

Глухівська	музична	школа	 була	 створена	 з	метою	цілеспря-
мованої	 підготовки	професіоналів-музикантів	 (в	 т.	 ч.	 півчих)	
для	Придворної	 співацької	 капели	 у	Петербурзі,	 яка	на	 той	час	
формувалася	майже	виключно	з	українців.	Першим	керівником	
глухівської	музичної	школи	 був	Федір	 Яворський,	 проте	 дуже	
мало	збереглося	відомостей	про	цю	постать.	З	текстів	документів,	
що	надає	М.	Юрченко,	видно,	що	у	1743	році	він	був	звільнений	
«от	двора	нашого»,	 а	до	того	 «в	Глухове	обучал	протчих	певчих	
киевскому	и	партесному	пению	два	года»	[4,	с.	25].	

Глухівська	музична	школа	—	це	перший	професійний	музич-
ний	заклад,	що	був	спрямований	на	підготовку	хориста-співака	та	
інструменталіста.	Зі	всієї	України	до	школи	привозили	хлопчиків	із	
найкращими	голосами.	У	школі	учні	навчалися	«київського	і	пар-
тесного	співу»,	нотній	грамоті,	грі	на	скрипці,	цимбалах	і	бандурі.	
Щороку	до	Петербурга	направляли	10	випускників.	Штат	викладачів	
складався	з	регента,	досвідченого	в	співі	«четверогласному	і	партес-
ному»,	і	двох	музичних	педагогів	із	числа	українців	та	іноземців.	
Відповідним	указом	 також	було	передбачено	 спорудження	 для	
школи	 спеціального	 будинку.	У	рік	 офіційного	відкриття	школи	
було	набрано	33	особи,	 із	них:	 29	—	для	навчання	 співу,	 4	—	для	
оволодіння	майстерністю	грі	на	музичних	інструментах.

До	школи	брали	як	малолітніх,	так	і	дорослих	учнів.	Термін	нав-
чання	залежав	від	попередньої	підготовки	і	здібностей	вихованців	та	
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становив	один-два	роки.	В	обов’язки	учнів,	окрім	вивчення	згаданих	
предметів,	входили	спів	у	шкільному	чотириголосному	хорі	та	в	хорі	
Миколаївської	церкви,	відвідування	опер,	 балетів	 і	 драматичних	
вистав,	хорових	та	симфонічних	концертів,	що	відбувалися	при	геть-
манській	резиденції.	Необхідно	відзначити,	що	високопрофесійний	
рівень	випускників	школи	дозволяв	їм	продовжувати	навчання	як	
у	Придворній	співочій	капелі	в	Петербурзі,	так	і	за	кордоном.

Школа	співу	та	 інструментальної музики	випустила	понад	300	
хористів	для	Придворної	 співочої	капели.	Випускники	школи,	які	
повернулися	в	Україну,	продовжували	свою	діяльність	як	регенти,	
хористи,	впливаючи	на	розвиток	хорової	культури,	закладаючи	осно-
ви	музичного	професіоналізму.	Цей	навчальний	заклад	мав	великий	
вплив	на	становлення	вітчизняної	професійної	музичної	освіти.

Глухівська	музична	школа	існувала	майже	40	років,	а	остання	
відома	згадка	про	неї	відноситься	до	1758	року.	Дослідники	припус-
кають,	що	її	було	переведено	до	Петербурга,	де	школа	продовжувала	
діяти	безпосередньо	при	Придворній	співочій	капелі.

Г.	Сковорода,	маючи	виняткові	музичні	здібності	–	досконалий	
слух,	чудовий	голос,	володіння	багатьма	інструментами	–	прибув	
до	Глухова	7	вересня	1742	року.	Саме	цим	числом	датується	роз-
писка	про	те,	що	прибулому	з	Києва	до	Глухова	з	кандидатами	до	
царського	хору	видано	з	казни	гроші	на	зворотній	шлях	до	Києва.	
Саме	за	ці	гроші	розписався	«Лубенського	полку	містечка	Чорнух	
житель	Григорій	Сковорода»,	оскільки	супроводжувач	співаків	не	
був	 грамотним.	Варто	 відмітити,	що	це	перший	підпис	майбут-
нього	світоча	української	духовності,	який	дійшов	до	наших	часів.	

Восени	 1742	року,	 пройшовши	конкурсний	відбір	 у	 Глухові,	
Г.	Сковорода	стає	співаком	придворної	капели	імператриці	Єлизавети	
Петрівни.	Довгий	час	дослідники	не	могли	знайти	його	прізвище	
в	 списках	 співаків	придворної	капели,	 оскільки	в	петербурзьких	
реєстрах	він	значився	як	Григорій	Савельєв.		Пояснюється	це	тим,	
що	в	глухівських	документах	співаки	зазначались	під	своїми	пріз-
вищами,	а	після	прибуття	до	Москви	й	Петербурга	 їхні	прізвища	
переписувалися	московськими	дяками	на	російський	лад.	

Дослідники	 припускають,	що	 саме	 в	 Глухові	 Г.	 Сковорода	
створив	 кілька	 духовних	піснеспівів:	 «придворний»	наспів	 лі-
тургійно-канонічної	пісні	«Иже	херувими»,	«Христос	воскресе»	та	
пасхальний	канон	«Воскресенія	день».	Перед	талановитим	юна-
ком	відкрилася	можливість	блискучої	кар’єри	у	 столиці	 імперії,	
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але	він	повернувся	до	навчання	в	Київській	академії,	яке	вдруге	
перервав,	щоб	побувати	за	кордоном.

Так,	 наприкінці	 літа	 1744	 року	 Г.	 Сковорода	 у	 складі	 почту	
імператриці	Єлизавети	прибув	до	Києва.	Тут	він	звільнився	з	ка-
пели	в	чині	 «придворного	уставщика»,	 тобто	регента,	 і	 відновив	
своє	навчання	в	класі	філософії	Київської	академії.	У	1745	р.	гене-
рал-майор	Ф.	Вишневський,	направлений	царицею	в	Угорщину	
для	 керівництва	Токайською	комісією,	 забажав	 узяти	 із	 собою	
Г.	Сковороду	як	людину,	добре	обізнану	в	музиці	та	чужих	мовах.	
Цього	ж	року	разом	із	членами	комісії	Г.	Сковорода	виїхав	до	Угор-
щини.	За	5	років	він	відвідав	Німеччину,	Австрію,	Італію,	Польщу,	
Словаччину.	Мислитель	слухав	лекції	знаних	професорів,	вивчав	
різні	філософські	системи,	удосконалював	знання	мов,	у	бібліоте-
ках	Європи	вивчав	філософські	праці,	намагався	познайомитися	зі	
славетними	музикантами,	ймовірно,	відвідував	концерти	та	оперні	
вистави.	Відтак	стиль	бароко,	що	був	загальноєвропейським,	з’явив-
ся	в	композиціях	Сковороди	не	випадково,	хоча	й	мав	специфічно	
українські	 та	 індивідуальні	 риси.	Цей	 стиль	був	притаманний	 і	
його	літературним	творам,	навіть	філософським	трактатам	[1].	

Музичний	 світ	 Сковороди	 увібрав	 у	 себе	мелодії	 його	 землі,	
народу,	історія	якого	тривала	не	одне	тисячоліття.	Через	розмаїття	
побутових	жанрів,	інтонацій	та	ритмів	у	своїй	творчості	він	спові-
дував	і	поширював	філософію	буття,	вів	неспинний	діалог	зі	світом.

Нині	 в	 Глухові	 свято	 бережуть	пам’ять	 про	 перебування	 Г.	
Сковороди	в	місті.	Так,	у	лютому	2022	року	в	краєзнавчому	музеї	
діяла	пересувна	 виставка	—	 одна	 зі	 складових	 ушанування	 ге-
ніального	українця.	Ініціаторка	проєкту,	співзасновниця	творчого	
клубу	«Вітальня	на	Дворянській»	Людмила	Рубаненко	з	Харкова	
повідомила,	що	експозиція	«Великі	земляки:	Григорій	Сковорода»	
була	створена	до	30-річчя	незалежності	України	та	300-річчя	з	дня	
народження	великого	українського	філософа.	Метою	організаторів	
проєкту	було	дослідити	маршрути	й	місця,	які	відвідав	Сковорода,	
дізнатися,	 з	 якими	людьми	він	 зустрічався,	 про	що	 розмовляв;	
зробити	його	 ім’я	 близьким	 для	пересічних	 українців.	Під	 час	
збирання	матеріалів	 виставки	 дослідники	 спиралися	 тільки	на	
історичні	документи	та	згадки	очевидців	про	Г.	Сковороду	[2].

Отже,	 ім’я	 народного	мислителя	 Г.	 Сковороди	причетне	 до	
потужного	 історичного	 спадку	Глухова.	Його	 самобутній	талант	
композитора	й	педагога	був	засобом	утілення	через	музику	філо-
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софії	буття	та	світобачення,	сутність	якого	називаємо	нині	націо-
нальною	бароковою	традицією.	Г.	Сковорода	як	поет,	композитор,	
професійний	музикант	 збагатив	музично-поетичну	 творчість	
новими	мотивами	 та	 образами.	Музична	мова	 більшості	 його	
пісень	 тяжіє	 до	народнопісенного	мелосу.	 Водночас	його	 пісні	
знаменують	народження	нового	жанру	 –	 сольної	 пісні	 з	 інстру-
ментальним	супроводом.	Можна	припустити,	що	саме	в	Глухові	
сформувалася	музична	«харизма»	філософа	й	просвітителя,	що	мала	
безпосередній	вплив	на	розвиток	українського	музичного	бароко.	
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: 
ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

І СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС

Інтерес	до	спадщини	українського	генія	Григорія	Савича	Ско-
вороди	(1722–1794)	обумовлений	багатогранністю	й	глибиною	

його	 ідей,	 які	 є	 складником	національної	 гуманістичної	 думки.	
Зміна	історичних	формацій,	політичних	устроїв,	цивілізаційного	
поступу	 суспільств,	 а	 також	 становлення	 і	 розвитку	педагогіки	
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як	окремої	наукової	галузі	не	зменшили,	а	навіть	привели	до	по-
глиблення	наукового	аналізу	і	розкриття	ідей	творчої	спадщини	
українського	генія.	

Осягнення	педагогічних	ідей	Григорія	Совороди	спирається	на	
розуміння	світоглядно-ментальних	основ	його	творчості	у	контексті	
вивчення	 барокового	пласту	 української	 культури.	 Історико-пе-
дагогічні	розвідки	мають	ґрунтуватися	на	новітніх	філософських,	
історичних,	історіософських	дослідженнях	з	рахуванням	загальної	
стилістики	сучасних	педагогічних	і	психологічних	досліджень,	що	
демонструють	дискурс,	вільний	від	чужих	національній	традиції	
нашарувань.	Зауважимо,	що	педагогічні	 ідеї	 Г.	С.	Сковороди	по-
трібно	визначати	за	сукупністю	його	творчої	спадщини,	оскільки	
вона	відбиває	синкретизм	тогочасної	літератури,	а	також	барокову	
стилістику	—	 символізм	 і	 алегоричність.	Це	 обумовлює	 застосу-
вання	герменевтичного	підходу	до	 її	розуміння	й	тлумачення,	а	
також	пояснює	викладення	його	ідей	у	цій	статті	сучасною	мовою.

Педагогічні	 ідеї	 Г.	 С.	 Сковороди	 базуються	на	філософських	
підвалинах	його	вчення	про	три	світи	і	дві	натури.	З	двох	натур,	
на	його	думку,	притаманних	людині,	—	матеріальної	і	духовної	—	
Г.	С.	Сковорода	виділяє	духовну	натуру,	називаючи	справжньою	
людиною.	Духовно-моральна	змістовність	особистості	для	Г.	С.	Ско-
вороди	превалює	над	матеріальною,	тілесною.

За	ідеями	розвитку	особистості	Г.С.	Сковороди	можна	виділити	
умовно	чотири	рівні	формування	особистості:

�� самопізнання:	 цей	 рівень	 визначає	 спрямованість	 уваги	
особистості	до	власної	самоідентифікації	і	осягнення	транс-
цендентних	цінностей,	що	дає	особистості	осягнення	смислу	
людського	буття;

�� самовизначення:	передбачає	з’ясування	«сродності»	індиві-
да,	тобто	здібностей,	обдарованості	для	виконання	визна-
ченого	виду	праці,	обрання	своєї	професії,	формулювання	
мети	розвитку;

�� саморозвиток:	духовно-моральний,	 інтелектуальний,	пси-
хічний,	фізичний;

�� самовдосконалення:	 найвищий	рівень	 сформованості	 ду-
ховних	якостей	особистості,	творча	самореалізація.

Мислитель	розумів	розвиток	особистості	як	єдиний	цілісний	
процес,	обмежуючи	його	в	практично-діяльнісній	сфері	«сродною»	
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працею	 і	 наголошуючи	на	необмеженості	 у	 сфері	 інтелектуаль-
ній	і	морально-духовній.	Необхідною	умовою	розвитку,	на	думку	
Григорія	Сковороди,	є	саморефлексія,	а	також	свобода	особистості,	
яку	він	поєднує	із	відповідальністю	індивіда	за	власні	вчинки.

Розвиток	особистості,	за	Г.	С.	Сковородою,	по-перше,	має	смисл	
осягнення	дійсності	через	самопізнання.	По-друге,	розвиток	осо-
бистості	 забезпечує	 її	 інтелектуальне	 і	моральне	 зростання,	 яке	
вивищує	 особистість	 у	 суспільстві,	 дає	можливість	 творення	
культурних	цінностей,	що	робить	особистість	елітарною.	По-третє,	
розвиток	особистості	допомагає	людині	зрозуміти,	у	чому	полягає	
її	щастя.	Ці	смисли	наповнюють	теорію	Г.	С.	Сковороди	гуманізмом	
і	демократичністю.	Транспонування	 ідей	розвитку	особистості	у	
площину	педагогіки	визначає	цінність	його	теорії	 [10,	с.	14–15].	

Таким	чином,	уся	творчість	Григорія	Сковороди	була	звернена	
до	людини,	задоволення	її	духовних	потреб,	закликала	до	напов-
нення	діяльності	вищими	смислами.	

З	настанням	незалежності	 України	 відбувається	 бурхливий	
розвиток	 української	 гуманітаристики,	 зокрема	філософського	 і	
філософсько-освітнього	 складників,	 секторів	 соціології	 та	етики,	
а	 також	педагогіки	 і	 психології,	що	 ґрунтуються	на	принципах	
свободи	 і	демократії,	проголошених	як	основоположних	у	моло-
дій	державі.	Напрацювання	вчених	демонструють	усвідомлення	
ризиків,	 а	 також	перспектив	розвитку	 суспільства	в	 залежності	
від	розв’язання	завдання	розвитку	людини,	а	отже	трансформації	
системи	освіти	незалежної	України,	яка	має	забезпечувати	віль-
ний	 її	 розвиток.	Продемонструємо	це	на	 кількох	переконливих	
прикладах.

У	філософських	розвідках	провідних	 українських	 учених	 ак-
центується	на	 людському	факторі	 як	 визначальній	 складовій	
в	 подальшому	 розвитку	 суспільства.	 Дослідники	 вказують	на	
необхідність	 пріоритету	 розвитку	 людини,	 особистості	 перед	
розвитком	техніки	й	технологій	для	можливості	врівноваженого,	
прогресивного	розвитку	суспільств,	людства	в	цілому.	«Сама	техно-
логічна	революція	та	покликана	нею	до	життя	постіндустріальна	
інформаційна	цивілізація	потребують	повороту	 всієї	 суспільної	
системи	до	людини,	—	 зазначає	М.	А.	 Дмитренко.	—	Вони	 став-
лять	людину	в	епіцентр	свого	розвитку,	вимагають	переорієнтації	
мети	виробництва,	її	прямого	та	безпосереднього	підпорядкування	
розвитку	людської	особистості»	[5,	с.	61].	



НАПРЯМ ПЕРШИЙ

44 Збірник матеріалів

до змісту >>

Гуманістичні	 пріоритети	 сучасного	 демократичного	 суспіль-
ства,	 а	 отже	 і	 освіти,	 В.	 Г.	 Кремень	 і	 В.	 В.	 Ільїн	 визначають	 як	
«цінність	 людини	 як	 особистості,	 її	 права	на	 свободу,	щастя	 і	
розвиток»	[8,	c.	135].	

Про	 трансформацію	 системи	 освіти	 і	 основне	 її	 завдання	 як	
умову	розвитку	суспільства	зазначає	філософія	людиноцентризму.	
В.	 Г.	 Кремень	повертає	 увагу	 до	 особистості,	 індивідуальності	 і	
власної	траєкторії	її	розвитку	в	системі	освіти.	Вчений	вважає,	що	
це	можливо	зробити	лише	змінивши	звичну	систему	освіти,	під	
яку	«підганяли»	кожну	 індивідуальність.	Зараз,	 аби	сформувати	
особистість	«центр	має	бути	там,	де	знаходиться	кожний	учень	і	
де	відбуваються	процеси	його	навчання	і	виховання.	Ці	процеси,	у	
свою	чергу,	мають	будуватися	на	увазі	й	повазі	до	кожної	дитини,	
на	 розвитку	 її	 природжених	 здібностей,	на	 заміні	 авторитарної	
педагогіки	педагогікою	толерантності»	[7,	с.	37].	У	системі	сучас-
ної	 освіти	 «необхідно	 виховувати	не	 сліпо	 слухняну	 людину,	 а	
особистість,	яка	діяла	б	свідомо	і	самостійно	на	основі	отриманих	
знань	 і	 власного	 аналізу	 ситуації»	 [Там	 само].	 Вчений	пов’язує	
особистісний	розвиток	 і	 суспільний	розвиток,	 зазначаючи,	що	
«без	розвитку	творчої	людини	стає	проблематичним	подальший	
поступ	 суспільства.	 Тому	первісною	проблемою	 стають	форму-
вання	 і	 розвиток	 самої	 здатності	мислити	 інноваційно,	 творчо,	
самостійно»	[9,	c.	3].

Сучасній	освіті	належить	провідна	роль	у	транслюванні	куль-
турних	цінностей	людства,	формуванні	особистості	відповідно	до	
загальноцивілізаційних	цінностей	 і	цілей	розвитку	суспільств	–	
йдеться	у	соціологічних	дослідженнях.	Зазначаючи	дві	основних	
актуальних	нині	тенденції	як	фундаменталізацію	(що	відповідає	
потребам	швидкого	 розвитку	новітніх	 інформаційно-телекому-
нікаційних	 та	 інших	 технологій)	 і	 гуманізацію	 (необхідність	
формування	 особистості,	що	 розуміє	 інтереси	 суспільства	 і	 дер-
жави	і	водночас	бачить	можливості	плідної	співпраці	з	іншими),	
В.	П.	Андрущенко	наголошує:	«В	центрі	освітянського	процесу	має	
знаходитись	особистість	з	усіма	її	людськими	інтересами	і	потре-
бами,	етнонаціональними	особливостями	і	культурою,	прагненням	
до	щастя	й	утвердженням	його	цивілізованих	форм	в	сучасному	
культурному	полі»	 [2,	 с.	266].	Розглядаючи	розвиток	суспільства	
у	 зв’язку	 із	 розвитком	його	 громадян,	 вчений	 зазначає:	 поряд	
із	 професіоналізмом	 «реалістичний	 світогляд	 і	моральні	 якості	
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людини	 справедливо	 розглядаються	 нині	 як	фундаментальні	
чинники	прогресу»	[1,	с.	85].	

Серед	пріоритетів,	що	їх	визначає	філософія	освіти	–	вихован-
ня	творчої	особистості,	 здібної	до	сприйняття	 і	творення	змін.	З	
цього	випливають	нові	вимоги	до	змін	в	освіті,	стрижнем	яких	є	
перехід	 «від	репродуктивних	до	креативних	методів	навчання»,	
на	чому	наголошує	В.	Ф.	Зіньковський	[6,	с.	67].	Але	система	осві-
ти	 зі	 вказаними	 ознаками	не	може	 існувати	 окремо	 від	 інших	
складових	суспільства.	Така	освіта	може	з’явитися	лише	в	дійсно	
демократичному	суспільстві:	умовах	активності	та	свободи.	Тому	
вчений	наголошує,	що	«активність,	свобода	і,	як	наслідок	цього,	
висока	вимогливість	до	себе	рідко	з’являються	самі	по	собі.	Сама	
освітня	система	має	формувати	вказані	риси	поведінки	індивіду-
альності»	[Там	само,	с.	71].

Співвідношення	 інтересів	 індивіда	 і	 суспільства	 і	 пов’язані	 з	
цим	завдання	освіти	осмислює	сучасна	українська	психологія.	Так,	
Г.	О.	 Балл	наголошує:	 адекватне	життєве	 самовираження	люди-
ни	є	можливим	(у	масовому	масштабі)	лише	при	умові,	що	воно	
базується	не	лише	на	відповідальності	індивіда,	а	й	на	реальній	
зацікавленості	суспільства	у	долі	індивіда,	що	передбачає	однак	не	
його	(індивіда)	підпорядкування	жорстким	правилам,	а	навпаки,	
сприяння	його	особистому	самотворенню.	У	гуманістично	орієн-
тованому	 суспільстві,	 зазначає	 Г.	О.	 Балл,	 розвиток	 особистості	
(як	наслідок,	причина	і	засіб)	виступає	як	одна	з	головних	цілей	
існування	особистості	й	суспільства.	А	це	означає,	що	особистість	
гуманістичного	 суспільства	 виступає	 в	 першу	чергу	 як	 суб’єкт	
освіти,	ця	його	 сутність	 стає	визначальною,	 головною	сутністю.	
Що	ж	 стосується	 системи	 освіти	 як	 такої,	 то	 суть	 її	 гуманістич-
ної	 направленості	 у	 тому,	щоб	 здійснювати	реальні	 умови	 для	
самовизначення	й	 саморозвитку	 кожного	 індивіда	 [3,	 с.	 74–75].	
Орієнтація	освіти	на	цілісну	особистість,	за	Г.О.	Баллом,	передба-
чає	такі	впливи	на	кожного	учня	(студента),	які	«мають	сприяти	
його	прилученню	до	культури	 (загальнолюдської,	національної;	
якщо	йдеться	про	професійне	або	непрофесійне	навчання,	–	також	
професійної)	 в	 єдності	 її	 нормативно-репродуктивних	 (цивіліза-
ційних)	 і	діалогічно-творчих	складників	[4,	с.	109].	

У	розвідках	щодо	мотиваційної	сфери	духовного	розвитку	осо-
бистості	О.	В.	Шевченко	зазначає:	«чи	не	найголовнішим	завдан-
ням	педагогічної	 діяльності	 є	 формування	 духовності	 дитини,	
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оскільки	будь-яке	суспільство	потребує	громадян	з	високим	рівнем	
розвитку	духовності,	здатних	мислити	та	діяти	задля	суспільного	
блага.	 Такі	 люди	 є	 стрижневим	фондом	нації	 та	 держави»	 [11,	
с.	 324].	 Тобто	 розвиток	 духовності	 людини	 як	 основи	 розвитку	
особистості	має	 бути	першочерговим	 завданням	педагогіки,	 а	
отже	й	освітньої	практики.

Підсумовуючи,	зазначимо,	що	ідеї	сучасного	наукового	дискурсу	
про	 розвиток	 особистості	 полягають	 в	 наступному:	 розвиток	
особистості	тісно	пов’язаний	із	розвитком	її	духовності,	що	в	свою	
чергу	 залежить	 від	 сформованості	 ціннісно-моральної	 сфери	
індивіда.	Безумовно,	формування	останньої	покладається	на	освіту.	
Ці	 імперативи	демонструють	 тяглість	 вітчизняної	 гуманітарної	
думки,	 зокрема	 її	 педагогічної	 складової.	Насамкінець,	 здається	
логічним	висновок,	що	філософсько-етична	і	педагогічна	творчість	
Г.	 С.	 Сковороди,	 спрямована	на	 розвиток	 особистості,	 складає	
підґрунтя	подальшого,	нинішнього,	наукового	дискурсу	в	українській	
освітньо-гуманістичній	традиції.	
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СИМВОЛІЧНИЙ СВІТ РЕАЛЬНОСТІ 
У ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Г.	Сковорода	 є	 тим	філософом,	 котрий	 розгорнув	 у	 своїх	
творах	цілий	 комплекс	 ідей,	 актуальних	 для	 свого	 часу,	

виражав	передові	погляди	українського	громадянства.	Він	широко	
використав	у	своїх	творах	міфи,	легенди,	казки,	перекази,	народні	
прислів’я	та	приказки,	образні	слова,	символи,	вирази,	порівняння.	
Своїми	творами	й	власним	життям	він	ствердив	свій	оригінальний	
ідеал	філософа.	Філософія,	 –	 на	 думку	Сковороди,	 –	 давала	йому	
найщасливіший	стан.	Філософія,	або	любов	до	мудрості,	–	говорив	
Г.	Сковорода,	–	скеровує	усе	коло	діл	своїх	до	тієї	мети,	щоб	дати	
життя	 духу	нашому,	 благородство	 серцю,	 світлість	 думкам,	 яко	
голові	всього.	Коли	дух	веселий,	думки	світлі,	 серце	мирне,	–	то	
й	усе	світле,	щасливе,	блаженне	[1].

Праця	самою	природою	призначена	супроводжувати	людину	все	
життя,	вона	є	потребою	кожної,	не	зіпсованої	неробством	людини.	
Але	 лише	 споріднена	праця,	 а	 не	 будь-яка.	Причиною	того,	що	
люди	часто	обирають	не	споріднену	їхньому	природному	нахилові	
працю,	є	бажання	будь-що	зайняти	місце	під	сонцем,	будь-якою	
ціною	отримати	більше	матеріальних	благ,	 здобути	гучну,	хоч	 і	
марну,	славу,	користуватися	привілеями	тощо.	Сковорода	закликає	
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робити	те,	до	чого	є	покликання,	жити	в	злагоді	з	природою,	в	мирі	
з	Богом.	Саме	в	цьому	полягає	сенс	людського	щастя.

Проблеми	щастя,	пошуку	соціальної	 істини,	праведного	жит-
тя	 займають	центральне	місце	 у	 творчості	поета-філософа.	 Темі	
щастя	 присвятив	 значну	 частину	 збірки	 «Байки	 харківські»	 і	
цикл	діалогів,	написаних	у	першій	половині	70-тих	років,	а	саме	
«Розмова	п`яти	подорожніх	про	істинне	щастя	в	житті»,	«Кільце»,	
«Алфавіт,	або	Буквар	світу»	тощо.	Сковорода	пов’язує	щастя	з	на-
родною	мудрістю,	пізнанням	людиною	своїх	природних	нахилів,	
реалізацією	їх	у	спорідненій	праці.	На	його	думку,	саме	остання	
може	дати	людині	насолоду,	причому	не	стільки	своїми	резуль-
татами,	скільки	своїм	процесом.

Чим	 більше	 заглиблюємося	 в	 аналіз	 будь-якої	 проблеми	 в	
творах	Сковороди,	тим	досконаліше	бачимо	зв’язок	з	 ідеями	по-
передників	 і	 водночас	 розуміємо	 унікальність	 і	 неповторність	
саме	 Сковородинського	 тлумачення,	 повніше	 усвідомлюємо	 її	
невичерпність	і	загальну	значущість.	Це,	насамперед,	стосується	
проблеми	Бога	та	світу	в	творах	філософа.

Г.	Сковорода	існуючий	світ	ділить	на	три	світи:	великий,	або	
макрокосм	 (всесвіт);	малий,	 або	мікрокосм	 (людина);	 символіч-
ний,	 або	 Біблія.	 Біблійні	 тексти	філософ	 розумів	 як	 сукупність	
символів	і	знаків,	які	треба	вміти	розшифрувати,	витлумачити	і	
знаходити	в	них	потаємний,	прихований	зміст,	а	не	розуміти	їх	
буквально.	Між	великим	світом,	макрокосмом	(природою)	і	мікро-
космом	(людиною)	 існує	відповідна	гармонія.	Але	гармонійність	
ця	встановлюється	не	сама	собою,	а	залежить	від	вміння	людини	
розшифрувати	символи	Бога	—	третього	світу,	який	опосередковує	
взаємини	людини	і	природи.

У	 трьох	 світах	містяться	 дві	 натури	 –	 відкрита	 і	 прихована,	
тобто	матеріальна	та	ідеальна,	тілесна	й	духовна,	минуща	і	вічна,	
залежна	і	визначальна.	Бог	у	Сковороди	є	один,	він	—	невидима	
духовна	натура	всього	сущого,	він	вміщує	і	наповнює.	Цей	єдиний	
Бог	—	космічний	розум,	добро	і	краса.

Говорячи	про	 Христа,	 філософ	 акцентує	 на	 його	 людській	
природі,	 розглядає	 як	 посередника	перед	 Богом,	 як	 зразок	 для	
наслідування,	мудру	людину.	Проблема	Бога	посідає	центральне	
місце	 у	 творах	 Сковороди.	 В	 людині	 Г.	 Сковорода	 звеличує	 ду-
ховне	начало,	за	яким	вона	є	образом	і	подобою	Бога,	підносить	
його	над	матеріальними	 і	 тілесними	 стихіями	 та	прагненнями.	
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Він	зближує	Бога	і	людину	на	основі	духовності.	Через	моральне	
самовдосконалення	і	самопізнання	людина	відкриває	в	собі	вну-
трішню,	 істинну	людину,	 досягає	Царства	 Божого	на	 землі,	 стає	
сином	Божим.	Це	і	є	основою	вчення	Сковороди.

Г.	Сковорода	—	видатний	представник	барокко,	що	засвоїв	його	
естетичні	принципи.	Він	звертається	до	форми	мислення	в	обра-
зах,	до	алегорики	і	символіки,	що	сприяли	пошукам	потаємного	
смислу	 речей	навколишнього	 світу	 та	 сенсу	 людського	життя.	
Символічного	значення	та	відповідної	інтерпретації	набувають	у	
нього	біблійні	оповідання,	історичні	сюжети,	природні	і	культурні	
феномени.	 Символічний	 характер	його	методу	 відповідав	його	
філософській	системі,	випливав	з	його	вчення	про	двонатурність	
усього	сущого.	Завдяки	символічному	методу	Сковорода	дошуку-
ється	у	біблійних	текстах	відповідного	 	невидимій	натурі	 ідеалу	
людських	взаємин	[2].

Словами	 у	 творах	 Сковороди	подано	 безкінечну	 кількість	
символів,	 але	навіть	 вони	не	 всі	 витлумачені.	 Лише	частину	 з	
них	науково	пояснив	Д.	Чижевський.	Образність	мови	Сковорода	
черпав	 із	давнини.	Ще	старовинні	мудреці	мали	свою	особливу	
мову,	наприклад,	сонце	означало	істину,	кільце	або	змій	звитий	у	
кільце	—	вічність,	голуб	—	сором’язливість.	Символи	багатозначні.		
Жоден	символ	не	можна	тлумачити	в	одному-єдиному	значенні.

Символічна	форма	філософського	мислення	Сковороди	намага-
ється	обійняти	всю	сферу	буття	і	сферу	мислення.	Кожен	образ	у	
Сковороди	є	багатозначністю	символічних	форм,	які	мають	безліч	
значень.	Реальний	символ,	який	пробуджує	думку	—	це	символ	
серця.	Серце	має	здатність,	як	слово-першоджерело,	 створювати	
образи,	воно	породжує	в	людині	щось	піднесене,	величне,	прекрас-
не.	За	Сковородою,	людина,	спілкуючись	із	всесвітом,	має	розгля-
дати	усю	сукупність	цих	символів,	відображення	божественного	
порядку.	 Серцю,	 як	 реальному	 символу,	 Сковорода	приписує	не	
тільки	суттєве	життя,	а	й	мислення	і	волю.	В	серці	збираються	як	
добрі,	так	і	погані	думки,	воно	є	джерелом	всіх	вчинків	людини.	
Кожен	є	тим,	чим	є	його	серце.	Основою	всьому	в	людині	є	серце	
людини.	Воно	є	 істинною	людиною.	

Аналіз	Г.	Сковородою	поняття	серця	як	кореня	людини,	чистої	
безодні	думок,	духовних	почувань,	пристрастей	базується	на	неоп-
латонізмі,	на	містичній	традиції	християнства.	Розуміння	буття,	
яке	органічно	випливає	з	логіки	філософії	серця,	може	виконувати	
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методологічну	функцію	у	розробці	популярних	сьогодні	ідей	нової	
планетарної	свідомості,	нової	етики	використання	матеріальних	
ресурсів	та	ін.	Безперечно,	й	на	шляхах	гуманістичної	переорієн-
тації	особистості,	а	також	у	процесі	виховання	здорової	цілісної	
самостійності,	 до	 чого	Україна	прагне,	 цей	 досвід	 бачення	 абсо-
лютних	вимірів,	людського	буття,	має	велике	значення.

Гуманістичні	 ідеї	 Г.	 Сковороди	у	наш	важкий	час	пережива-
ють	друге	народження	 і	справляють	значний	вплив	на	процеси	
культурно-духовного	 і	 національного	 відродження	 в	Україні	 та	
за	її	межами.

Філософія	Григорія	Сковороди	є	прекрасним	прикладом	існуван-
ня	філософії	українського	духу	як	динамічної,	здатної	до	розвитку	
і	постійного	вдосконалення	оригінальної	системи	поглядів,	ідеалів,	
вірувань,	надій,	любові,	честі,	совісті,	гідності	і	порядності;	вона	є	
своєрідним	пошуком	 і	визначенням	українським	народом	свого	
місця	 в	 суспільно-історичному	процесі,	 закликом	до	 гуманізму	
людській	природі	дії.	

Філософії	Сковороди	властиві	потяг	до	морального	вдосконален-
ня,	невтомні	пошуки	істини,	прагнення	примирити	раціональне	
з	 інтуїцією,	 принцип	релігійної	 толерантності,	 гуманності,	 солі-
дарності	 і	 свободи,	 намагання	не	 допустити	 виникнення	 будь-
якої	суперечності	між	словом	і	ділом	або	між	ученням	і	життям.	
Філософія	Сковороди	—	це	філософія	шляху,	на	якому	вироблені	
культурою	людства	символи	й	алегорії	вживаються	як	мітки,	по-
значки,	дороговкази	духовної	довершеності	і	перевтілення	людини.

З	концепції	 Сковороди	випливає,	що	 самопізнання	 –	це	про-
цес,	який	супроводжує	весь	життєвий	шлях	людини,	бо	постійне	
зіткнення	двох	натур	мікрокосмосу	породжує	рушійну	силу	роз-
витку	 особистості.	 Основною	проблемою	Сковороди	 є	 проблема	
людського	щастя.	Філософія	Сковороди	покликана	стати	знаряддям	
у	 розв’язанні	 суспільно-практичних	 завдань,	 окреслити	шляхи	
досягнення	щастя.
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НОВАТОРСТВО 
У МУЗИЧНІЙ ТА ВОКАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Григорій	Савич	Сковорода	–	видатний	філософ,	письменник,	
просвітник	 і	музикант.	Його	300-літній	ювілей	від	дня	на-

родження	 викликав	нову	 хвилю	 уваги	 до	непересічної	 постаті	
«українського	Сократа»,	зокрема	його	музичного	світу.	

«Музика,	пісня,	–	писала	відома	музикознавиця	О.	Шреєр-Тка-
ченко,	 стали	 для	 Сковороди	 одним	 з	 важливих	 засобів	 вислов-
лення	і	поширення	своїх	філософських	ідей,	соціальних	поглядів.	
Він	бачив	у	мистецтві	не	розвагу,	а	шлях	до	людського	серця,	до	
пробудження	людської	думки...	Його	твори	закликали	до	самов-
досконалення,	до	оздоровлення	людського	суспільства»	[7,	с.	17].

Значну	 роль	музики	 у	житті	 та	 творчості	 Григорія	 Сково-
роди	констатували	майже	 всі,	 хто	писав	про	нього.	Предметом	
спеціального	дослідження	це	питання	було,	зокрема,	у	моногра-
фії	О.	Шреєр-Ткаченко	 «Григорій	 Сковорода	 –	музикант»	 (1972).	
Деякі	 відомості	 про	музичну	 та	пісенну	 творчість	 Г.	 Сковороди	
у	 дослідженнях	 і	 статтях	 висвітлюють	 вчені	 та	музикознавці	
І.	 Іваньо	 (1965);	 Б.	Мартусь	 (1968);	М.	 Боровик	й	 І.	 Іваньо	 (1971);	
І.	Комарова	(1972);	М.	Боровик	(1975);	Л.	Яросевич	(1996);	Г.	Верба	
(1997);	 Т.	 Ткаченко	 (2002);	 С.	 Бакай	 (2002);	Л. Горенко-Баранівська 
(2003);	 І.	Гриценко	(2017);	Л.	Олійник (2018);	О.	Кузнецова	 (2022).	
Нашу	 увагу	 більше	привертає	новаторство	 у	 його	музичній	 та	
вокальній	спадщині.

У	монографії	«Григорій	Сковорода	–	музикант»	О.	Шреєр-Тка-
ченко	писала:	 «Пісні	 Г.	 С.	 Сковороди	 –	це	новий	 і	 значний	етап	
у	розвитку	камерної	вокальної	музики».	Зокрема,	пісні-романси	
–	«не	тільки	завдяки	їх	новій	і	різноманітній	тематиці,	а	й	тому,	
що	це	 був	новий	 тип	вокально-інструментальної	музики,	 тобто	
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пісні	з	інструментальним	супроводом,	що,	як	відомо,	безпосеред-
ньо	передувала	 	українському	солоспіву»	[7,	с.28].	

Сковорода	вперше	в	Україні	довів	цінність	української	пісні,	
піднісши	її	авторитет	і	роль	у	літературі.	Його	вважають	засновни-
ком	побутових	світських	сатиричних	пісень,	про	що	свідчать	праці	
історика	 української	 літератури	М.	 Возняка.	Мистецтвознавець	
П.	Попов	 зазначав,	що	 Г.	 Сковорода,	 по	 суті,	 вперше	 в	 Україні	
усвідомив	 і	 зробив	цим	внесок	 у	формування	 змісту	підготовки	
вокалістів.	Він	застосовував	емпіричний	метод	підготовки	вока-
лістів,	тобто	метод	наслідування.	Сутність	цього	методу	полягає	у	
професійному	сприйнятті	учнем	співу	вчителя	через	копіювання	на	
слух,	коли	голосові	м’язи	фіксують	правильну	постановку	голосу,	
довершуючи	її	через	особисті	емоції,	почуття,	темперамент	[5].

Музично-поетичну	 спадщину	Сковороди	презентують	канти,	
псальми	 та	 пісні.	Ці	жанри	 були	популярними	 і	 поширеними	
серед	різних	верств	населення	тогочасної	України.	Простий	люд	
називав	його	ліричні	поезії	«сковородинськими	веснянками»	чи	
«псальмами».	Терміном	«псальма»	позначаються	моралізаторські	
пісні	народного	типу,	а	терміном	«псалом»	–	релігійні	гімни,	що	в	
Біблії	об’єднані	у	книгу	Псалтир.	Щоправда,	від	ХІХ	ст.	і	до	нашого	
часу	термін	«псалом»	стали	використовувати	і	щодо	індивідуаль-
но-авторських	творів,	наприклад,	«Псалом	залізу»	Павла	Тичини,	
«Псалми	 степу»	 Євгена	Маланюка,	 «Покаянні	 псалми»	Дмитра	
Павличка,	«Давидові	псалми»	Ліни	Костенко,	а	«псальму»	сьогодні	
можна	почути	 тільки	 зі	 сцени,	 бо	 зникли	мандрівні	 співці,	 які	
були	творцями	і	носіями	цього	жанру	[2].

Канти	Г.	Сковороди	співали	мандрівні	сліпці-бандуристи.	Най-
частіше	у	 виконанні	лірників	 звучав	кант	 «Ах	ушли	мои	лета»,	
який	вони	називали	«сковородинським».	Ця	одноголосна	псальма	
Сковороди	—	єдина	відома	на	сьогодні	пісня,	надрукована	з	мело-
дією	ще	за	життя	філософа-музиканта	в	«Богогласнику»	1790	року	
в	Почаївській	 друкарні	 [4].	Порівнюючи	варіанти	 її	 у	 «Богоглас-
нику»	та	у	 	збірнику	Петра	Демуцького	«Ліра	 і	 її	мотиви»	(1907),	
О.	Шреєр-Ткаченко	наголосила	на	 тому,	що	ці	 записи	 «відділяє	
велика	часова	відстань	—	117	років,	проте	жодного	сумніву	не	ви-
кликає,	що:	1)	обидва	варіанти	записані	від	представників	одного	
й	 того	ж	 середовища,	 а	 саме,	 від	 лірників;	 2)	 обидва	 зберігають	
всі	 основні	 думки	 і	 строфи	пісні;	 3)	мелодії	 цих	 записів	 також	
близькі	між	 собою	 за	 інтонаційним	 складом	 і	метро-ритмом;	 4)	
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запис	М.	Лисенка	«Об	смертному	часу»	є	лише	дещо	скороченим	
варіантом	«Ах	ушли	мои	лета»,	як	і	текст,	відомий	з	рукописного	
запису	Білозерського;	5)	у	лірницькому	варіанті	(«Ліра	і	її	мотиви»,	
1907)	слід	відзначити	появу	нових	рядків	і	строф,	переробку	деяких	
мовних	зворотів,	що	наближає	його	до	народного	світосприйняття.	
Отже	у	даному	випадку	ми	зустрічаємося	з	своєрідною	народною	
трансформацією	 сковородинської	 псальми	 «Ах	 ушли	мои	лета»,	
й	 дальшим	 її	 побутуванням	у	фольклорі	 подібно	 до	 сатиричної	
пісні	«Всякому	городу	нрав	и	права»	[7,	с.	51].	

Григорій	 Сковорода	писав	 духовні	 твори,	 поклав	на	музику	
деякі	 псалми,	 а	 також	 і	 стихирі,	що	 співаються	на	 літургіях.	Ці	
твори	сповнені	гармонії	—	простої	й	поважної,	що	глибоко	про-
никала	в	душу.

Хоча	вважається,	що	мелодії	до	всіх	30-ти	текстів	«Саду	боже-
ственних	пісень»	 створив	 сам	автор,	нотних	 записів,	 зроблених	
його	рукою,	не	збереглося.	Збереглися	тільки	окремі	нотні	записи,	
що	потрапили	до	збірників	типу	«Богогласника»,	та	в	усній	тради-
ції	—	«сковородинські	псальми»,	що	виконувалися	мандрівними	
народними	 співцями.	 Якщо	 тексти	цих	 творів	 в	 усній	передачі	
трансформувалися,	що	було	зумовлено	необхідністю	наблизити	їх	
до	розуміння	слухачів,	то	мелодії,	як	доведено	музикознавцями,	
майже	не	 змінювалися.	 Збереглися	 також	 записана	Миколою	
Лисенком	від	кобзаря	Остапа	Вересая	«сковородинська»	пісня-пса-
лом	 «Про	правду	 і	 кривду»	 та	пісня	 «Сонце	 і	 пташка».	 Григорій	
Квітка-Основ’яненко	стверджував,	що	урочистий	і	радісний	наспів	
«Христос	 воскресе»	 та	 канон	 «Воскресіння	 день»	 теж	належать	
Григорію	Сковороді	[4].	

Музикознавець	Л.	Олійник	 зазначає,	що	 у	Національній	 бі-
бліотеці	 України	 імені	 Володимира	 Вернадського	 зберігається	
в	 рукописному	 варіанті	музика	на	 текст	 «Херувимської»,	 автор	
котрої	 зазначений	як	 Грицько	 із	позначкою	«8-голосная	 служба	
Грицкова».	Дослідники	стверджують,	що	творець	цієї	величної	 і	
задушевної	музики,	близької	до	українських	пісенних	інтонацій,	
не	 хто	 інший,	 як	 Григорій	 Сковорода,	 і	 «захоплені	майстерним	
володінням	композиторською	технікою,	органічним	поєднанням	
народного	 багатоголосся	 з	 класичною	поліфонією,	 сміливістю	
ладового	та	гармонійного	мислення»	[4].	

Поезії	 збірки	 «Сад	 божественних	пісень»	 були	покладені	 на	
музику	автором,	але	до	нашого	часу	дійшли	мелодії	не	всіх	цих	
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творів.	Ще	за	життя	поета	пісня	«Всякому	місту	 звичай,	права»,	
як	 і	ряд	його	 інших	творів,	 стала	дуже	популярною.	Наприклад,	
у	 народній	 опері	 «Наталка	Полтавка»	 цей	 твір,	 перероблений	
І.	Котляревським,	став	характеристикою	негативного	персонажу	—	
пана	Возного.	Оригінальна	мелодія	цієї	пісні	в	запису	Сковороди	
до	нас,	на	жаль,	не	дійшла.	Відомі	її	три	варіанти:	1)	в	народній	
опері	«Наталка	Полтавка»	(твір	написано	у	1818	p.);	2)	у	збірнику	
«Васильківський	соловей»	С.	Карпенка,	що	вийшов	друком	у	Ки-
єві	1864	p.;	3)	в	записі	тексту	й	мелодії	з	супроводом	від	кобзаря	
Ліберди	(Харків,	1920	р.).

Нині	маємо	лише	приблизне	уявлення	про	пісенну	творчість	
Григорія	 Сковороди,	 проте	 іноді	 трапляються	щасливі	 знахід-
ки.	 4-та	 пісня	 «Саду	 божественних	 пісень»,	що	 виконувалася	
у	першій	частині	 «Вертепу»	 як	чотириголосний	кант-колядка,	
дійшла	до	нашого	часу	з	нотами.	Рукопис,	за	свідченням	видавця	
«Вертепу»	 Г.	 Галагана,	 був	придбаний	у	мандрівних	 студентів	
одним	із	його	предків	ще	за	життя	Григорія	Сковороди,	близь-
ко	1770	року.	Знайдено	ноти	кантів	«Пастирі	милі…»,	«Ангели,	
знижайтеся…»,	що	дало	змогу	зробити	сучасні	аранжування	цих	
творів	 [2].	 Сьогодні	 кант	 «Ангели,	 знижайтеся»	 виконується	 у	
варіанті,	 який	можна	 вважати	 наближеним	 до	 автентичного	
твору.	Зокрема,	нове	життя	йому	дав	вокально-інструменталь-
ний	гурт	під	керівництвом	Тараса	Компаніченка.	Цей	же	гурт	
виконує	 і	 різдвяну	 пісню	 «Пастирі	 милі….»,	 знайдену	 й	 опу-
бліковану	М.	 Боровиком	та	 І.	 Іваньо.	 Свого	часу	розшифрував	
запис	мелодії	і	здійснив	оригінальне	аранжування	цього	твору	
Мирослав	Скорик	 [2].

Значне	місце	у	творчості	Г.	Сковороди	займають	нові	для	укра-
їнської	 лірики	XVIII	 ст.	 пісні	 про	природу	 та	 її	 красу:	 «Ах	поля,			
поля	зелені»,	«Ой	ти,	пташко,	жовтобоко»,	«Стоїть	явір	над	горою»	
(нотний	 запис	 творів	 у	 збірнику	 С.	 Карпенка	 «Васильківський	
соловей».	 Київ,	 1864),	 «Весна	 люба,	 ах,	 прийшла,	 зима	люта,	 ах	
пройшла»).

У	наш	час	можна	знайти	тільки	невелику	кількість	музичних	
творів	на	вірші	Г.	Сковороди.	У	солідних	музичних	бібліотеках	є	
всього	три	примірника:	це	пісні	«Ой	ти,	пташко,	жовтобока»,	«Явір»	
та	«Всякому	городу	нрав	и	права»	з	опери	«Наталка	Полтавка»	—	
створеного	 у	 1889	р.	 за	мотивами	віршів	 Г.	 Сковороди	 (І.	 Котля-
ревський,	М.	Лисенко)	 [3,	 с.15].	За	матеріалами	Інтернету	відомі	
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імена	 композиторів,	що	написали	музику	на	 сковородинівські	
тексти:	 І.	Карабиць	(1945–2002),	Україна);	Л.	Грабовський	(народ.	
1935),	США;	Петро	Приступов	(Варсава),	Німеччина	[3,	с.15;	6].	

Як	зазначає	Л.	Горенко-Баранівська	[1,	с.124],	пісні	Г.	Сковоро-
ди	увійшли	в	педагогічну	практику	XVIII	ст.	й	стали	навчальним	
репертуаром.	 Видатний	 український	композитор,	 вихованець	
Київської	 академії	 та	 диригент	 її	 хорової	 капели	Артем	Ведель	
(Ведельський)	співав	пісні	«Ах	щастя,	щастя»,	«Ах	ти,	світе	….»	з	
хором	хлопчиків.	Сковородинські	традиції	увібрали	й	 інші	генії	
української	музики,	 серед	 яких	Микола	Лисенко,	Микола	Леон-
тович,	Кирило	Стеценко.

У	ХХ	столітті	й	нині	відгомін	сковородинської	філософії	звучить	
у	музиці	наших	сучасників,	яка,	як	зазначає	Л.	Олійник,	«позна-
чена	потужною	хвилею	національного	необароко,	 де	 панують	
філософські	 теми	 і	 релігійно-духовні	 образи.	 Сковородинський	
пісенний	 спектр	присутній	 у	 сучасній	камерно-вокальній	 укра-
їнській	музиці,	 трансформований	 у	жанрах	 солоспіву,	 романсу,	
пісні-романсу,	мистецької	 пісні	 (термін	П.	 Гуньки),	 сатиричних	
куплетів	тощо»	[4].	Так,	сковородинська	сутність	музики	звучить	
у	хоровому	концерті	«Сад	божествених	пісень»	Івана	Карабиця;	у	
хоровій	симфонії	«Пізнай	себе»	за	філософськими	текстами	Ско-
вороди	Олександра	Щетинського	[4].	

Л.	 Олійник	 зазначає,	що	 витоки	 біблійно-псалмової	 філосо-
фії	 Сковороди	 продовжуються	 у	 творчості	 Євгена	 Станковича:	
«Музика	Станковича	звертається	до	людської	душі	через	тексти	
«Давидових	псалмів»,	«Літургії	св.	Іоанна	Златоуста»,	«Херувим-
ської»,	 біблійних	молитов.	Cковородинська	традиція	 «псальмо-
бачення»	 (вислів	 Т.	 Гусарчук)	 звучить	 у	 гостро	 драматичній	 і	
водночас	 лірично-ніжній	музиці	 Станковича	 як	 двобій	 радості	
й	 скорботи,	 душі	 та	 плоті,	 буденного	 і	 вічного,	 приреченості	
людського	 існування	 і	 духовних	 сил	 людини».	 Традиції	 Сково-
роди	 продовжуються	 у	 творчості	 Станковича	 «як	 трансляція	
надважливих	сучасних	тем	і	образів	через	канонічні	сакральні	
форми	—	«Панахида	за	померлими	від	голоду»,	«Кадиш-реквієм»,	
«Dictum»	(пам’яті	Чорнобиля),	«Страсті	за	Тарасом».	Пов’язана	з	
молитовним,	просвітленим	звуковідчуттям	Сковороди	елегійна,	
медитативна	музика	 Валентина	 Сильвестрова	 (кантата	 «Отче	
наш»	на	 канонічний	церковнослов’янський	 текст	 і	 вірш	Шев-
ченка	«Заповіт»)»	 [4].
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Найвища	цінність	для	людини	—	це	свобода.	Про	це	говорив	
Григорій	Сковорода	у	своїй	поезії	«De	Libertate»:	«Що є свобода? 
Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Ні ж бо, не 
злотне: зрівнявши все злото, Проти свободи воно лиш болото». 
В	 умовах	 російсько-української	 війни	 у	 пісні	 «(слова	 Григорія	
Сковороди,	музика	 Тараса	 Компаніченка,	 виконує	 гурт	 «Хорея	
Козацька»)	 крізь	 століття	 поет	 нагадує,	що	жодні	матеріальні	
блага	 не	можуть	 зрівнятись	 з	 почуттям	незалежності.	 Адже	
лише	вільна	людина	може	приймати	рішення,	бо	в	неї	«совість	
як	 чистий	 кришталь»;	 лише	 суверенна	 держава	 вирішує,	 який	
шлях	розвитку	обрати.	

З	наближенням	300-річного	ювілею	від	дня	народження	ви-
датного	 українського	 філософа,	 письменника,	 педагога	 і	 музи-
канта	 Григорія	 Савича	 Сковороди,	 все	 більше	 зростає	 увага	 до	
цієї	непересічної	в	українській	та	європейській	культурі	постаті.	
Як	внесок	до	увічнення	пам’яті	митця	та	своєрідне	подовження	
справи	його	життя,	є	виданий	О.	Кузнецовою у	2022	р.	навчаль-
но-методичний	посібник	«Сучасна	музика	на	твори	Г.	С.	Сково-
роди»	 [3].	Матеріали	посібника	 призначені	 для	 виконавського	
та	культурно-просвітницького	використання,	як	музичний	ілю-
стративний	матеріал	 до	 ознайомлення	 із	 творчою	 спадщиною	
Г.	Сковороди	студентства,	шкільної,	професійної	та	аматорської	
аудиторії,	для	самостійної	роботи	студентів,	занять	з	музичного	
інструменту	та	концертмейстерського	класу,	вокального	класу,	
вокально-інструментальних	 та	 інструменальних	 ансамблевих	
форм	музикування.	 У	 посібнику	 представлені	 партитури	 для	
комбо-фольк	 ансамблю	 з	 вокальним	 тріо	 («О	життя	щасливий	
час»;	«Щастя,	а	де	ти	живеш?»);	для	голосу	з	фортепіано	на	слова	
Г.	Сковороди	(«Мелодія»	(«Сад	божественних	песень…»;	«Радість	
май	із	днів	твоїх»	(«Сад	божественних	пісень…»	Пісня	30-а);	«Воз-
лети	на	небеса»	(«Сад	божественних	песень…	Пісня	28-а)»;	«Вже	
хмара	 пройшла»	 («Сад	 божественних	 пісень..»	 Пісня16-а);	 «Той	
живе	справді…»	(«Все	лице	морщиш..»);	«De	Libertate».	Так,	зокрема,	
музичний	твір	«О	життя	щасливий	час»	може	бути	адаптований	
для	виконання	солістом	з	урізноманітненим	інструментальним	
супроводом,	може	 бути	 цікавим	 у	 виконанні	 вокальним	 або	
вокально-інструментальним	 ансамблем,	 також	 в	 аранжуванні	
для	 фольклорного	 ансамблю.	 Він	може	 бути	 використаним	 у	
лекції-бесіді	та	літературно-музичній	композиції,	—	як	частина	
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освітньо-виховного	процесу	у	педагогічних	закладах	і	школах,	як	
самостійний	концертний	твір	для	різної	аудиторії:	студентської,	
шкільної,	любителів	музики	[3,	с.	16–17].

Музично-поетична	 творчість	 Григорія	 Сковороди	ще	й	 досі	
повністю	не	зібрана	і	не	вивчена.	Як	життєвий	підсумок	звучать	
його	відомі	слова:	«Світ	ловив	мене,	та	не	впіймав».	І	хоч	правда,	
що	Сковорода	«тікав	від	людей»,	але	робив	це	заради	людей,	щоб	
постати	перед	рідним	народом	у	високому	найменні	справжньої	
людини.	«Ми	створимо	світ	кращий,	–	 говорив	філософ.	–	В	Гор-
ній	 Русі	 (майбутній	Україні)	 бачу	 все	нове:	 нових	 людей,	 нове	
творіння	і	нову	славу».
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Г. С. СКОВОРОДА: СТЕЖКИ, ВІЗІЇ, ТА ТВОРЧІСТЬ 
ЯК СКЛАДОВІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ 
(НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНО-МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

В С. БОГОЛЮБОВЕ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ОТГ)

З	початком	повномасштабного	вторгнення	в	Україну	питання:	
«Як	 зберігати	національну	культуру	 в	 умовах	 війни?»,	—	

постає	 у	 нашому	 суспільстві	 все	 частіше.	Це	питання	чути	 від	
високопосадовців	на	міжнародних	форумах,	а	інколи	й	у	повсяк-
денному	побуті.	Комунікації,	спілкування	в	умовах	бойових	дій,	
або	ж	в	умовах	сучасної	війни,	повинні	носити	характер	реалізації	
функції	безпеки.	Тим	більше,	національна	культура,	філософія,	як	
об’єкт	управління	в	умовах	війни	набуває	величезного	значення.	
Сучасна	практика	 управління	музейним	простором	перетворю-
ється	 на	менеджмент	 в	 екстремальних	 умовах.	 Сьогодення	 в	
Україні	відповідає	за	питання:	«Жити?	Чи	не	жити?».	Небезпека	
загрожує	кожному	з	нас	кожного	дня.	У	свідомості	українця	живе	
візія	Г.	С.	Сковороди	про	збереження,	як	людей,	так	і	культурних	
цінностей:	мікро	й	макрокосм,	що	живе	 в	 людині.	 Але	 разом	 з	
тим,	ситуативно,	перед	тим,	хто	опановує	спадщину	Г.	С.	Сково-
роди	постають	питання	 ідентифікації	 себе	 як	 людини.	Питання	
ідентифікації,	самоідентифікації,	якими	просякла	філософія	Сково-
роди,	набувають	нової	актуальності.	Ми	продовжуємо	думати	про	
Г.	С.	Сковороду	і	аналізувати	його	творчість,	як	в	державі	так	і	в	
конкретних	 її	складових	 (родинах,	 громадах,	підприємствах).	Як	
же	це	все	робити	в	умовах	війни?	«Що	на	цім	тернистім	шляху	
говорити	своїм	вихованцям,	відвідувачам?»,	—	питання	складне,	й	
відповідати	на	нього	не	легко.	І	лежать	вони	в	площині,	не	тільки	
функції	безпеки	держави,	а	скоріш	за	все	ж	всесвітньої	безпеки.
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Перше,	що,	 як	не	дивно,	приходить	на	думку	—	то	в	 списку,	
так	 званих	 «ідентифікаторів»,	 на	 першому	місті	 стоять	мова,	
культура.	Наряду	 з	Шевченко,	 та	Котляревським	—	Сковорода	 є	
стовпом	української	культури.	Українська	мова	Г.	С.	Сковороди,	
її	вживання,	її	використання	сучасною	людиною,	як	інструменту	
дає	 відповідь	на	питання:	 «Свій	 він?	Чи	ні?».	 І	 справа	 вже	не	 в	
законних	підставах,	або	ж	свободі	слова.	Ворог	може	зруйнувати	
музеї	 та	монументи	 та	не	може	 зруйнувати	 дух	нації.	 Сьогодні	
слід	у	ідеологічному		питанні,	на	наш	погляд,	користуватися	пер-
винним	світосприйняттям,	якому	вчив	нас	Г.	С.	Сковорода.	Якщо	
людина	говорить	українською,	користується	українською	мовою,	
плекає	і	несе	її	—	то,	більш	за	все,	її	слід	вважати	«своєю».	Та	це	
й	не	 дивно!	 Бо,	 якщо,	 наприклад,	 до	нас	 зверталися	 будь-якою	
іншою	мовою,	то	відразу	ж	наражали	себе	на	небезпеку	неадек-
ватного	ставлення,	або	ж	просто	нерозуміння.	Знайти	своє	місце	
в	суспільстві,	знайти	своє	(материнське)	джерело	—	то	завдання	
кожного	громадянина	України,	поставлене	нашими	«вчителями	
та	пророками».

Позитивним	прикладом	розвитку	культурної	політики	у	напрям-
ку	інноваційного	погляду	на	культуру	та	філософію	використовує	
у	 своїй	діяльності	Тростянецька	міської	ради	Охтирського	райо-
ну	 Сумської	 області.	Ще	 у	перші	місяці	 2022	 року	 депутатський	
корпусом	 Тростянецької	міської	 ради,	 під	 керівництвом	Юрія	
Анатолійовича	Бови	(який	є	міським	головою	м.	Тростянець	вже	
15	років)	був	взятий	курс	на	відновлення	та	розвиток	деокупова-
ної	 території.	На	нашу	 думку,	 в	 освіті,	 культурі	 та	 галузі	 науки	
публічного	 управління	 слід	 користуватися	новими	 «світочами»,	
якими	для	нас	можуть	 стати	Сковорода	 та	 Грабовський.	Цю	ро-
боту	можна	 розглядати,	 як	 керований	 управлінський	 експери-
мент,	який	спрямований	на	покращення	якісних	характеристик	
культурно-інформаційного	та	освітнього	простору.	Ці	позитивні	
зміни,	на	нашу	думку	вище,	повинні	дати	можливість	створити	
позитивні	умови	в	соціокультурній	сфері	об’єднаної	територіаль-
ної	громади,	центром	якої	є	місто	Тростянець	Сумської	області.

Саме	на	цій	 території	Ю.	А.	 Бова	 ініціював	 створення	музею	
нового	типу,	який	в	основі	своїй	і	зберігає	готові	запитання	«Хто	
ти?	 Свій	 чи	чужий?».	 В	 селі	 Боголюбове,	 на	 річці	 Ворскла,	 пла-
нується	 створення	 сучасного	музею,	 який	 би	 відповідав	нашим	
сучасникам	на	запитання:	«Хто	ми?».	Центральним	майданчиком	
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експерименту	став	Комунальний	заклад	Тростянецької	міської	ради	
«Музейно-виставковий	центр	«Тростянецький».	Під	керівництвом	
менеджерів	Тростянецької	громади	заклад	взяв	курс	на	оновлення	
не	 тільки	концептуальних	підходів	 до	музейної	 роботи,	 а	 й	 до	
реалізації	ідеї	активності	та	міжгалузевих	комунікацій,	культурно	
діяльності.	В	основі	концепції	створення	музею	(або	ж	музейно-ме-
моріального	комплексу	лежить	ідея	про	те:	що	територія	півдня	
Сумської	області	з	ще	в	епоху	середньовіччя	стала	тим,	епіцентром	
у	 якому	 сходилися	 СХІД	 та	 ЗАХІД	 [1,	 c.	 19].	Частиною	 створення	
музейної	 експозиції	 є	 проведення	 археологічних	 та	 історичних	
розвідок	та	проведення	низки	фестивалів-реконструкції,	філософ-
ських	читань.	У	цей	час	територія	перед	музейно-меморіальним	
центром	в	 с.	 Боголюбове,	 та	 сама	 будівля	центру,	 декоруються	
під	 відповідний	 стиль,	 яка	 використовувалася	 за	 тематикою	 та	
потребою.	Під	трибуною	розташовується	сцена.	По	колу	від	сцени	
розташовуються	 два	 величезні	 намети	 (у	 відповідності	 з	 запла-
нованою	 тематикою).	 Відкриття	фестивалів,	 як	 ведеться,	 почи-
нається	зі	святкового	мітингу	та	концерту.	Відкриття	фестивалю	
було	 символічним.	 Існує	 думка,	що	на	шляху	 Г.	 С.	 Сковороди	 з	
Харкова	до	Сум	можна	відкрити	стелу	«Філософу	рідної	землі»,	що	
буде	символізувати	воїна	слова	та	думки,	який	сів	перепочити	на	
березі	р.	Ворскли.	Початок	дійства	(фестивалю)	почався	символіч-
ною	прогулянко.	Г.	С.	Сковороди	по	с.	Боголюбове,	бо	саме	у	1766	
році	курним	шляхом	з	Харкова	до	Сум	йшов	всесвітньо	відомий	
український	філософ.	На	р.	Ворскла	була	одна	 з	 зупинок	на	цім	
шляху.	На	території	сучасної	України	не	так	багато	«Сковороди-
нівських	стежок».	Частина	експозиції	повинна	бути	присвячена	
тим	творам,	які	Г.	С.	Сковорода	в	цей	час	написав.	Ідентифікація	
себе	і	своїх	співвітчизникам,	як	українців	і	допомагають	Україні	
у	боротьбі	із	агресором.	Треба	звернути	увагу	на	вивчення	твор-
чості	Г.С.	Сковороди	в	країнах-партнерах	по	звільненню	України	
від	 ворога.	Це	 відіграє	 в	 роботі	над	майбутнім	музеєм	неабияку	
роль.	Саме	з	цих	країн,	планується	запрошувати	команди,	або	ж	
окремих	філософів,	вчених,	виконавців,	майстрів,	бійців,	які	будуть	
представляти	свої	країни	на	міжнародних	майданчиках,	фестива-
лях	та	конференціях.	Передбачається	участь	гостей	із	таких	країн	
як	Польща,	Німеччина,	Молдова,	Литва,	Латвія,	Естонія	[3,	c.	28].

Важливою	частиною	 свята	 стане	молебен	по	 убієнним,	 та	
тим	 хто	 загинув	на	 землі	 України.	 Важливу	 частину	проекту	
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виконують	наукові	співробітники	Музейно-виставкового-центру	
«Тростянецький»,	зокрема,	Шевлякова	Надія	Андріївна.	У	2022	році	
готується	презентація	 книжкової	 виставки	наукової,	 історичної	
та	іншої	літератури	присвяченої	Г.	С.	Сковороді,	також	художньої	
література	над	 підготовкою,	 якої	 сьогодні	 й	 працює	 колектив	
музейників	з	м.	Тростянець.

Важливою	частиною	створення	сучасного	музею	може	стати	
фестиваль	співочої	поезії.	Саме	у	цьому	дійстві	й	реінкарнується	
логічна	 стежка:	 Ідеї,	Візії,	 Слова,	Смисли,	Філософія....	 ).	 І	цю	ло-
гічну	лінію	можна	продовжувати.	Виконавцями	цього	логічного	
алгоритму	повинні	 бути	ми	 –	 співвітчизники	 та	 земляки	 Г.	 С.	
Сковороди.

Центральним	 дійством	 свята	може	 стати	 битва	 хорів,	що	
будуть	 виконувати	 твори	 Г.	 С.	 Сковороди.	 Історична	 спадщина,	
національний	колорит	 у	поєднанні	 з	 святим	 словом	Сковороди	
є	 приреченою	на	 вічність.	 В	 одній	 із	 локацій	 будуть	 відбувати-
ся	 змагання	 декламаторів.	Можна	 розташувати	 всіх	 учасників	
фестивалю	на	лугу	поблизу	р.	Ворскли.	Представники	активного	
туризму	зможуть	взяти	участь	у	змагання	з	туризму:	«Стежками	
Г.	 С.	 Сковороди»,	 а	 також	 у	 змаганнях	 туристичних	 команд	на	
естафетній	 трасі.	 Завершення	 свята	повинно	нести	 в	 собі	 ідею	
«Свято	народознавства.	Парад	 делегацій»	 у	 костюмах.	 Рекомен-
дується	під	час	проведення	фестивалю	здійснювати	коментарі	зі	
сцени	етнографів,	науковців,	вчених,	істориків,	антропологів,	що	
стануть	основою	змістового	навантаження	свята.	Представники	
закордонних	делегацій	представляють	вивчення	спадщини	Г.	С.	Ско-
вороди	в	своєї	країни.	Можуть	бути	представлені	на	святі	окремі	
міста,	території:	«Кожному	городу...».	Значну	частину	фестивалю	
повинен	зайняти	«Слобожанський	ярмарок».
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ОРИГІНАЛЬНІ АСПЕКТИ, ВІДСТОЮВАНІ Г. С. СКОВОРОДОЮ
В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 

ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ВИХОВАННЯ

Привабливий	 гуманістичний	 відтінок	педоцентризму	 ідеї	
вільного	 виховання	 відчувається	 в	поглядах	 багатьох	фі-

лософів,	психологів,	педагогів	—	Г.	С.	Сковороди,	Й.	Г.	Песталоцці,	
Л.	М.	Толстого,	К.	М.	Вентцеля,	Е.	Кей,	М.	Монтессорі,	Д.	Дьюї	та	ін.	
Прихильників	цієї	 течії	 об›єднувала	 відмова	 від	 старих	 автори-
тарних	 виховних	 традицій,	 ідея	 вільного	 розвитку	 творчих	 сил	
кожної	 дитини.	 Вони	 вважали,	що	провідну	 роль	 у	навчанні	 і	
вихованні	повинні	відігравати	дитяче	переживання	та	накопиче-
ний	дитиною	власний	досвід.	Їх	гаслом	було:	«Йдучи	від	дитини».

Майже	одночасно	з	Ж.-Ж.	Руссо	розвивав	педоцентричні	 ідеї	
видатний	український	філософ	і	педагог	Григорій	Савич	Сковоро-
да.	Життєві	 спостереження	та	багаторічні	 студіювання	привели	
його	до	твердого переконання,	що	людина	народжена	для	щастя.	
А	весь	сенс	премудрості	він	вбачав	у	тому,	щоб	осмислити,	в	чому	
полягають	«нетлінні	істини»	людського	щастя.

У	всі	часи	у	всіх	народів,	включаючи	й	переважну	більшість	
сьогоднішніх	наших	 співвітчизників,	 найтиповішою	помилкою	
було	 і	 є	 спрощене	 ототожнення	щастя	 з	 багатством,	матеріаль-
ною	розкішшю.	Навіть	 у	народних	казках	щасливе	 завершення	
всіх	пригод	найчастіше	 зводиться	 до	 одруження	 за	 королевича	
чи	 королівну,	 отримання	пів-царства,	 знайдення	невичерпних	
скарбів	або	оволодіння	чарівними	паличкою,	глеком	чи	обручкою,	
які	дають	ці	матеріальні	цінності	в	необмеженій	кількості.	Але	ж	
«яка	утіха	від	статків	чи	від	гарної	обстави,	коли	серце	занурене	
у	найтемніший	морок	невдоволення	із	прикрашеного	палацу...?»	
[1,	с.	355]	—	ставить	риторичне	питання	Г.	С.	Сковорода.



Творча спадщина Григорія Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу

63«Історія та філософія освіти в Україні»

до змісту >>

Досвід	наступних	поколінь	людства	підтвердив	справедливість	
його	думок.	Адже	сучасні	дослідження,	проведені	у	високорозвине-
них	в	економічному	відношенні	країнах,	переконливо	показали,	
що	навіть	дуже	багаті	 люди,	 як	це	не	дивно	на	перший	погляд,	
майже	не	відрізняються	від	своїх	середніх	по	достатку	співвітчиз-
ників	у	відчутті	щастя	[2,	30].

Але	ж,	 за	 словами	 Г.	 С.	 Сковороди,	 найбільше	 бажання	лю-
дини	—	бути	щасливою.	Вона	народжується	для	щастя.	Отож	не	
дивно,	що	сенс	премудрості	він	вбачав	у	тому,	щоб	осмислити,	в	
чому	полягає	щастя.

Добрий	кінець	будь-якої	справи,	за	яку	береться	людина,	—	це	
і	є,	на	думку	Г.	С.	Сковороди,	щастя.	Ось	що	він	пише	з	цього	при-
воду:	«Коли	помислити,	то	в	усіх	людських	затій,	скільки	їх	там	
тисяч	не	буває,	є	один	кінець	—	радість	серця.	Чи	ж	не	для	цього	
вибираємо	 за	нашим	 смаком	 товаришів,	 аби	мати	 задоволення	
від	спілкування	з	ними;	дістаємо	високі	чини,	аби	пиха	наша	від	
схиляння	 інших	розпалювалася;	 вигадуємо	 всілякі	 напої,	 стра-
ви,	 закуски	 для	 всолодження	 смаку;	 вишукуємо	всілякі	музики,	
створюючи	безліч	концертів,	менуетів,	танців	і	контратанців	для	
звеселювання	слуху;	споруджуємо	гарні	будинки,	насаджуємо	сади,	
тчемо	золототкані	парчі,	матерії,	вишиваємо	їх	різними	шовками	і	
любими	для	ока	квітами	й	обвішуємося	ними,	аби	була	приємність	
очам	і	достатня	ніжність	тілові;	складаємо	запахущі	спирти,	пудри,	
помади,	духи	й	ними	задовольняємо	нюх	свій.	Одне	слово,	всіма	
рахубами,	які	лише	вигадати	можемо,	намагаємося	звеселювати	
дух	наш»	[1,	325].	Отже,	він	пов’язував	щастя	з	успіхом	(хоч	цей	
термін	 і	не	вживав,	замінюючи	його	на	тотожні	—	«радість	сер-
ця»,	 «звеселення	духу»)	 та	 з	 яскравими	позитивними	емоціями.	
Це	цілком	співпадає	з	сучасним	трактуванням	поняття	«щастя».

Г.	С.	Сковорода	був	далекий	від	того,	щоб	зухвало	вважати	себе	
людиною,	що	досконало	пізнала	єдино	вірний	шлях	до	щастя.

По-перше,	існує	багато	підходів	і	навіть	цілих	галузей	наук,	де	
здійснюються	спроби	розібратися	в	проблемі	людського	щастя.	Але	
ж	для	досконалого	вивчення	 і	 досягнення	хоч	 скромного	 успіху	
навіть	в	одній	науці	часом	замало	цілого	життя.

По-друге,	за	словами	нашого	видатного	філософа,	«про	жодну	
науку	не	судять	частіше	й	відважніше,	як	про	ту,	що	робить	люди-
ну	щасливою...».	Тому	й	не	дивно,	що	«проповідує	щастя	історик,	
благовістить	 хімік,	 провіщають	шлях	 до	 благості	 фізик,	 логік,	
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граматик,	землемір,	воїн,	відкупник,	 годинникар,	вельможний	 і	
низький,	багатий	і	убогий,	живий	і	мертвий...	Всі	сіли	на	сідало	
вчителів;	кожен	науку	сю	собі	привласнив»	[3,	с.	362].

Але,	незважаючи	на	все	це,	Г.	С.	Сковорода	наважився	висловити	
й	свої	думки	з	цієї	надзвичайно	важливої	і	непростої	проблеми.

Щастя	людини,	на	його	думку,	в	ній	самій:	пізнавши	себе,	вона	
пізнає	усе,	а	не	пізнавши	себе	—	ходитиме	у	темряві	і	боятиметься	
там,	де	страху	й	не	мало	б	бути.	Саме	у	пізнанні	себе,	у	здруженні	
з	 собою	він	вбачав	 справжнє	щастя	 і	 досконалу	мудрість.	Лише	
пізнавши	себе	можна	відчувати	біль	від	горя	ближнього	та	стати	
добрим	до	всіх	настільки,	щоб	не	образити	 і	 ворога	 свого.	 І	 хоч	
не	радив	Григорій	Савич	судити	про	людину	за	обличчям,	як	це	
роблять	облудники,	бо	часто	під	негарним	лицем	притаєне	бла-
женне	 серце,	 а	 ангельське	 обличчя	належить	 власнику	лютого	
серця,	 але	 все-таки	 визнавав,	що	 серце	людини	навіть	 обличчя	
її	змінює	на	добре	чи	зле.

У	творі	 «Вдячний	Еродій»	Г.	С.	Сковорода	 стверджує:	 «Народ-
женого	до	добра	неважко	навчити	добру	—	навчити,	чи	прина-
турити,	чи	призвичаїти.	 ...

Усяка	справа	має	успіх,	коли	природа	сприяє.	Не	заважай	лише	
природі	і,	коли	хочеш,	знищуй	перепони,	ніби	очищаючи	їй	шлях...

Учитель	чи	лікар	не	є	вчитель	та	лікар,	вони	лише	служники	
природи,	єдиної	справдешньої	лікувальниці	й	навчительки.	Буде	
так:	 хто	 захоче	 чогось	навчитися,	 повинен	 до	 того	 зродитися.	
Не	 від	 людини,	 а	 від	 природи	 суть	 усього.	 А	 хто	 зважиться	 без	
природи	навчати	чи	навчатися,	 хай	 затямить	приказку:	 «Вовка	
в	плуг,	 а	 він	 у	 луг».	 Доки	кільце	 висить	 у	 свинячій	ніздрі,	 доти	
вона	не	 риє.	 Вийми	—	 споганить	 землю.	Це	не	 виховання	й	не	
навчання,	а	погамування	за	допомогою	людини,	що	правує	всіх	
беззаконників.	Виховання	ж	іде	від	природи...»	[4,	108–109].

Але	є	у	цьому	ж	творі	й	досить	неординарна	 ідея,	яка	мимо-
вільно	викликає	у	нас	внутрішній	опір,	бо	суперечить	хрестома-
тійним	догмам	і	нібито	підриває	будь-який	педагогічний	оптимізм:	 
«...злими	народжуються»	 [4,	 с.	 109].	 Адже	ми	 звикли	 до	 іншого	
твердження,	що	новонароджена	дитина	не	буває	ні	 злою,	ні	до-
брою,	а	якою	вона	стане	в	майбутньому,	залежить	від	оточуючих	
людей	 та	 суспільства.	 Втім,	 не	 будемо	поспішати	 з	 нищівною	
критикою	цієї	ідеї.	Адже	кілька	років	тому	в	Алтайському	держав-
ному	університеті	дослідники	прийшли	до	висновку,	що	в	основі	
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підліткової	 злочинності	 лежать	причини	не	 лише	 соціальні,	 а	
й	біологічні,	зумовлені	особливостями	обміну	речовин	[див.	5].

Г.	С.	Сковорода	не	вважав,	що	дехто	від	природи	приречений	
на	життєвий	крах.	Він	був	переконаний,	що	«премилосердна	при-
рода	всім	без	винятку	душам	відкрила	шлях	до	щастя...»	[1,	c.	329].

Та	чи	не	найгеніальнішою	його	ідеєю	була	ідея	«спорідненості»	
людини	з	тією	діяльністю,	яку	вона	виконує.	Згідно	з	цією	ідеєю	
для	повного	щастя	людині	не	досить	бути	доброю	до	оточуючих.	
У	неї	пізнання	себе	чи	своєї	природи	має	проявитися	ще	в	одно-
му	—	у	вдалому	виборі	свого	спорідненого	всіма	сторонами	діла,	
яке	 було	 б	 у	 злагоді	 з	 загальною	потребою.	Його	 ідеалом	 була	
«істинна»,	 справжня	людина,	що	 знаходить	 своє	 покликання	 і	
щастя	у	спорідненій	праці.

Він	 досить	 слушно	підмітив:	 «Найдобріша	душа	 тим	неспо-
кійніша	 і	нещасніша,	чим	більшу	посаду	вона	займає,	але	до	неї	
не	народжена.	 Та	й	 як	 їй	не	 бути	нещасною,	 коли	 загубила	 той	
скарб,	що	найдорожчий	за	все	на	 світі...	 Як	же	не	 згубити,	 коли	
замість	добрих	послуг	лише	ображає	друзів	та	родичів,	близьких	
та	 далеких,	 співвітчизників	 та	 іноземців?	Як	не	 ображати,	 коли	
вона	суспільству	приносить	шкоду?	Як	не	зашкодити,	коли	погано	
виконувати	обов›язки?	Як	не	буде	погано,	коли	немає	завзятості	й	
невтомної	праці?	 Звідки	ж	 з›явиться	працелюбність,	 коли	немає	
бажання	 і	 старанності?	Де	ж	візьметься	 бажання	без	природи?	
Природа	—	всьому	початкова	причина	 і	 рушійна	 сила.	 Вона	 і	 є	
матір›ю	бажання.	Бажання	ж	—	започаткування,	схильність	і	рух.	
Бажання,	 за	приказкою,	 сильніше	неволі.	Воно	прагне	до	праці	 і	
радіє	з	неї,	як	зі	свого	сина.	...Коротко	кажучи,	природа	наснажує	до	
діла	і	зміцнює	до	праці,	роблячи	її	солодкою»	[6,	с.	419].	Без	природи	
праця	аж	ніяк	не	може	бути	солодка.	Без	спорідненості	все	ніщо.

Отож	і	виходить,	що	тільки	споріднена	праця	«звеселяє	душу»,	
тобто	дає	людині	яскраві	позитивні	емоції	або,	іншими	словами,	
відчуття	щастя.	 Той,	 хто	не	 знає,	 у	 чому	полягає	його	щастя	—	
сліпець,	який	усвідомлює,	що	він	шукає	щастя	 (адже	найбільше	
бажання	 кожного	—	бути	щасливим),	 але	не	 тямить,	 де	 воно,	 і	
впадає	в	нещастя.

«Ніхто	не	пожне	твердої	слави	від	будь-якого	мистецтва,	коли	
працюватиме	без	насолоди	й	натхнення.	Той	найвірніший	при-
ятель	званню	своєму,	коли	і	прибутків	мальство,	 і	злидні,	огуда,	
гоніння	не	можуть	пригасити	його	любові.	 ...
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Багато	 хто,	 потоптавши	природу,	 вибирає	 для	 себе	 ремесло	
наймодніше	 і	 найприбутковіше,	 але	цим	вони	лише	 ошукують	
себе.	Прибуток	не	є	утіха,	але	мусить	слугувати	для	задоволення	
тілесних	потреб,	а	коли	це	й	утіха,	то	не	для	серця;	утіху	для	сер-
ця	матимете	у	спорідненій	праці.	Тим	ця	справа	приємніша,	чим	
спорідненіша.	Коли	б	блаженство	жило	в	багатстві,	то	чи	було	б	
так	мало	багатих?	Але	спокійних	і	бадьорих	серед	них	мало.

Багатством	живиться	лише	тіло,	 а	 душу	 звеселяє	 споріднена	
праця.	Ось	де	зала	солодкого	її	бенкетування»	[6,	с.	431432].

Г.	С.	Сковорода	не	лише	проповідував	помірність	у	всьому,	а	
й	сам	був	живим	прикладом	у	цьому.

«Коли	володар	маєтків	живе	щасливо,	–	зауважував	Г.	С.	Ско-
ворода,	—	не	 тому	 він	щасливий,	що	 володіє	 ними:	щастя	 до	
маєтків	не	прив›язане.

Коли	казати	про	володіння	 за	 спорідненістю,	 слід	 розуміти	 і	
види	всіх	зовнішностей.	Зовнішнє	те,	що	лежить	поза	людиною:	
ґрунт	рід,	чин	тощо.	Шукай,	що	хочеш,	але	не	загуби	миру.	Шля-
хетний	 список	 (належність	 до	 дворянства	 –	Д. П.)	 лежить	поза	
тобою,	 а	 ти	 поза	 ним	цілком	можеш	бути	щасливий.	 Він	 без	
миру	ніщо,	а	мир	без	нього	–	щось,	без	чого	годі	бути	щасливим	
і	в	едемськім	раю»	[6,	с.	422].

Оточуючий	світ	постійно	провокує	кожного	з	нас	привабливим,	
але	 ефемерним,	 багатством	та	розкішшю;	 спонукає	прагнути	до	
недосяжного,	 братися	 за	нездійсненне	 і	 тим	 самим	ловить	нас	
у	свої	пастки-тенети	на	кострубатій	дорозі	до	щастя.	Рідко	кому	
вдається	мудро	обійти	ці	пастки.	Цього	домігся	«український	Ді-
оген»	–	Г.	С.	Сковорода,	добровільно	прийнявши	спосіб	убогого	в	
матеріальному	відношенні	життя.	Мабуть	саме	тому	він	заповів	
написати	на	своїй	могилі	слова:	«Світ	ловив	мене,	але	не	спіймав».

У	його	концепції	«сродної	праці»	чітко	визначається	найважливі-
ше	завдання	педагога:	знайти	й	розкрити	ті	специфічні	для	кожного	
учня	здатності,	 які	надає	йому	природа.	Він	був	переконаний,	що	
лише	на	цій	основі	можна	розраховувати	на	успіх	як	у	самому	пе-
дагогічному	процесі,	так	і	в	його	результативності,	і	що	лише	таким	
чином	можна	досягти	подвійного	позитивного	результату:	зробити	
щасливим	учня	 і	 дати	велику	користь	 суспільству.	Це,	фактично,	
був	заклик	до	індивідуального	підходу	у	вихованні.	Адже	Сковорода	
акцентував	увагу	на	індивідуальну	духовну	природу	кожного	учня,	
на	її	незведенність	до	загальних	цінностей	і	інтересів.
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Той	факт,	що	і	Г.	С.	Сковорода	намагався	здійснювати	філософ-
ські	й	педагогічні	пошуки	на	релігійному	ґрунті,	ще	раз	свідчить	
про	 великі	 потенційні	 виховні	можливості	 релігійних	 вчень,	
просякнутих	моральною	проблематикою.	У	 релігії	 споконвічно	
використовуються	ключові	категорії	моральної	свідомості:	добро	
і	зло,	сенс	життя,	щастя,	відповідальність,	обов’язок	тощо.	І	в	ре-
лігії,	 і	 в	моралі	 суттєву	 роль	 відіграє	 емоційно-почуттєва	 сфера.	
Та	й	не	 слід	 забувати,	що	 з	 прадавніх	 часів	 світогляд	 українців	
визначався	насамперед	національно-релігійними	цінностями.
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ЕТИКО — ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ 
У СПАДЩИНІ Г. СКОВОРОДИ

Є	постаті	які	живуть	поза	часом.	Такою	постаттю	на	українській	
землі	був	глашатай	вольності,	полум’яний	патріот	рідного	

краю,	мандрівний	учитель,	народний	любомудр,	людина	великої	
душевної	краси	і	щедрого	серця — Григорій	Савич	Сковорода.

Метою	життя	 для	нього	 були	радість	 і	 веселість	 серця,	 вну-
трішній	мир,	міцність	 душі.	 Досягнення	цього	 блаженного	 спо-



НАПРЯМ ПЕРШИЙ

68 Збірник матеріалів

до змісту >>

кою	і	було	для	Сковороди	мистецтвом	життя,	філософією.	Звідси	
ще	одна	особливість	його	філософії — практична	спрямованість.	
Коли	життя	 є	філософія,	 а	філософія	 людини	має	 зумовлювати	
її	життя,	 то	 природно,	що	 в	центрі	 уваги	філософії	мають	 бути	
поставлені	 етико-	моральні	проблеми	як	практичне	 завершення	
і	мета	філософії	теоретичної.	У	Сковороди	не	бракує	теоретичної	
філософії,	проте	основним	для	нього	в	людині	є	не	«теоретичні»,	
«пізнавальні»	здібності,	а	глибше	за	них	емоційно-	вольове	начало	
людського	 духу — серце	людини,	 з	 якого	піднімається,	 виростає	
і	думка,	 і	стремління,	 і	 існування.

За	 тодішніх	 умов	 етико-	моральне	 вчення	 Сковороди,	 як	
і	сама	його	філософія,	отримує	релігійне	забарвлення.	При	всій	
неортодоксальності	 відношення	 Сковороди	 до	 релігії,	 своєрід-
ності	 тлумачення	 ним	 Бога,	 досягнення	 вищого	 блаженства	
пов›язується	 тут	 із	 з›єднанням	 душі	 з	 Богом,	 прилученням	 до	
божественного	єства.	Гармонізація	відносин	людини,	світу,	Бога	
розкривається	Сковородою	через	своєрідну	проміжну	ланку	—	
світ	 символів.	 Усе	 це,	 разом	 взяте,	 надає	 філософії	 Сковороди	
вигляду	 християнського	 містицизму	 як	 специфічного	 типу	
філософствування.

Слід	вказати	 і	на	зв’язок	основних	етико-	гуманістичних	 ідей	
Сковороди	з	ідеями	його	попередників.	Йдеться	про	ідею	самопі-
знання,	заклик	до	доброчинності,	суд	жадоби	і	розкішного	життя,	
проповідь	задоволення	малим	тощо;	тобто	все	те,	що	становить	
лейтмотив	проповідей	та	філософсько-	богословських	трактатів	та-
ких	українських	письменників,	як	К.	Транквіліон-	Ставровецький,	
П.	Могила,	І.	Гізель,	С.	Полоцький,	Д.	Туптало,	А.	Радивиловський,	
Ф.	Прокопович	та	його	вчителі	М.	Козачинський,	 Г.	Кониський.	
Крім,	власне,	ідейного	змісту	в	їх	спадщині,	Сковороду	приваблюва-
ли	художньо-	стилістичні	особливості	їхніх	творів,	регламентовані	
вимогами	стилю	барокко.	Близькість	етичних	поглядів	М.	Коза-
чинського	та	Г.	Кониського	і	вчення	Сковороди	виявляється,	на-
приклад,	в	однаковому	позитивному	ставленні	до	етики	Епікура,	
у	твердженні	про	можливість	досягнення	людиною	земного	щастя	
у	«спорідненій	праці».

Cучасний	учитель	це	носій	загальнолюдських	цінностей,	куль-
тури,	а	також	традицій	окремого	регіону,	педагогічної	культури	
краю,	у	підготовці	учителя	ці	завдання	покладаються	на	педаго-
гічне	краєзнавство.
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Родинне	 виховання,	 педагогічне	 краєзнавство	 сприяє	 вихо-
ванню	патріотизму,	 громадянськості,	 які	 ґрунтуються	на	повазі	
і	 любові	 до	 рідного	 краю,	 почуття	 гордості	 за	 визначних	людей	
регіону,	яким	був	Григорій	Савич	Сковорода.

Єдиною	професією,	 за	 якою	працював	 Г.	 Сковорода,	 була	пе-
дагогічна.	Перша	 спроба	 активної	 педагогічної	 діяльності	 роз-
почалася	 із	 викладання	піїтики	 у	Переяславському	 колегіумі.	
Потім	 домашній	 учитель	 і	 вихователь	 сина	поміщика	Степана	
Томара	у	його	маєтку	в	селі	Ковраї	неподалік	Переяслава.	Згодом	
повертається	до	студентського	колективу,	улюбленої	педагогічної	
праці	—	його	 запрошують	 до	 харківського	 колегіуму	 виклада-
ти	піїтику,	 синтаксис	 та	 грецьку	мову.	 Григорій	 Савич	набуває	
популярності	 завдяки	 своїм	педагогічним	 здібностям,	 талантові	
оратора	і	розумові	вченого.	Тут	зародились	його	дружні	стосунки	
з	учнем	Михайлом	Ковалинським,	який	став	не	тільки	найближ-
чим	другом,	але	в	майбутньому	й	бібліографом.

Так	уже	склалося,	що	залишив	педагогічну	діяльність	Г.	Ско-
ворода	не	з	власної	волі.	Але	це	не	завадило	йому	висловити	свої	
етико	—	педагогічні	погляди	у	притчах,	байках,	піснях,	думах.

Одним	з	перших	вітчизняних	педагогів	розцінив	твори	усної	
народної	творчості	 і	 як	вияв	педагогічних	традицій	народу,	 і	 як	
ефективний	виховний	 засіб.	Його	 байки,	що	мають	повчально-	
виховний	характер,	максимально	наближені	 до	 тогочасної	 роз-
мовної	мови,	в	них	натрапляємо	на	прислів’я,	 які	автор	вживає	
для	підтвердження	справедливості	власних	думок	[3,	201].

Це	показано	у	притчі	«Благородний	Еродій»,	в	якій	розкрито	
стосунки	між	батьками	і	дітьми,	розвиток	природних	здібностей,	
де	 вчитель	 повинен	 допомогти	 природі	 утримувати	 «порядок	
серця».

Першими	вихователями	і	наставниками	молоді	Г.	С.	Сковорода	
називає	батьків.	Юне	покоління	він	повчає:	«Перш	за	все	батька	
й	матір	шануй	і	служи	їм.	Вони	ж	бо	видимі	портрети	тієї	неви-
димої	сили,	якій	ти	стільки	зобов’язаний».	Діти	повинні	зростати	
в	атмосфері	глибокої	поваги	і	любові	до	батьків,	педагог	ставить	
питання	про	культ	Батька	і	Матері,	засуджує	батьків,	які	не	вчать	
дітей	життєвій	мудрості,	 наставляють	 їх	 до	неробства,	 чванько-
витості	й	егоїзму.	У	притчі	«Вбогий	Жайворонок	таким	батькам	
протиставляється	образ	Немеса,	який	виховує	у	дітей	скромність,	
розсудливість,	працьовитість,	безпосередність	[2].
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Цінуючи	працю	вчителя	був	до	нього	вимогливим.	Бо	хто	ба-
жає	інших	навчити	мудрості	життя,	повинен	сам	довго	вчитися,	
мати	необхідний	авторитет,	вміти	поєднувати	слово	і	діло,	бути	
прикладом	для	інших.

Важливе	інше:	Сковорода	вважає,	що	діяльність	учителя	і	вихо-
ванця	має	бути	більш	допомогою	природі,	ніж	активною	працею	
над	утворенням	у	дитині	чогось	нового	[3,	199].

Сковорода	як	патріот	України,	 як	краєзнавець,	 як	педагог	ві-
рить	у	здібності	народу,	стоїть	за	народну	школу	та	її	вчителя.
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: 
ПОГЛЯД З МИНУЛОГО У СЬОГОДЕННЯ

Система	освіти	України	на	початку	ХХІ	століття	орієнтована	
на	реалії	життя,	на	вимоги	сьогодення	і	є	складовою	єдино-

го	 європейського	освітнього	простору.	Маючи	 глибокі	 історичні	
коріння,	 з	 часів	 братських	шкіл	 та	перших	вищих	навчальних	
закладів,	 в	Україні	 існувала	потреба	в	розумних	людях,	 які	мог-
ли	б	відстоювати	інтереси	народу,	вміли	думати,	аналізувати	та	
полемізувати.

Яскравим	представником	цієї	когорти	є	геніальний	мислитель	
Григорій	 Сковорода,	 якого	 зі	 свого	 середовища	 висунув	 україн-
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ський	народ	 в	 один	 із	 найбільш	 тяжких	періодів	 своєї	 історії.	
Він	 є	 велетнем,	 спроможним	 дотримати	повної	 відповідності	
між	вченням	 і	життям,	між	словом	 і	ділом.	Його	життя	цінне	й	
повчальне,	а	філософські	та	педагогічні	ідеї	набувають	ще	більшої	
актуальності	в	умовах	сьогодення.

Праця	домашнім	учителем,	викладання	у	Переяславському	та	
Харківському	колегіумах	залишили	глибокий	слід	у	житті	й	твор-
чості	Григорія	Сковороди,	дали	змоги	як	найяскравіше	виявитися	
педагогічному	 таланту.	 Із	 свідчень	його	 сучасників	 знаємо,	що	
студенти	любили	Григорія	Сковороду,	охоче	слухали	його	лекції.	
У	своїх	учнів	він	виховував	любов	до	вітчизни,	повагу	до	народу,	
чесність,	працелюбність,	зневагу	до	життєвих	спокус,	багатства,	
чинів,	ввічливість,	вдячність	батькам,	учителям	і	благодійникам,	
розвивав	у	них	природні	нахили,	не	нав’язував	 їм	 того,	 до	чого	
вони	не	мали	здібностей.

Педагогічні	 погляди	 Григорія	 Сковороди	 органічно	 втілені	
в	 літературній	 творчості,	 вони	 спираються	на	його	філософію	
і	пов›язані	зі	славетними	сократівськими	діалогами	та	етичними	
проблемами	в	Європі	XVIII	століття.	Джерелом	поглядів	педагога-	
філософа	 були	 традиції	 народної	 педагогіки,	 народна	мудрість,	
народні	погляди	на	освіту	та	виховання.

Суспільний	добробут,	на	думку	філософа,	в	кінцевому	резуль-
таті	залежить	від	ступеня	організації	освіти.	Григорій	Сковорода	
був	прихильником	народного	 виховання.	Пропагуючи	 загальну	
освіту	 для	 всіх	 станів	 суспільства	 він	 заперечував	 і	 висміював	
«мавпяче»	великопанське	виховання	з	його	«шлунковою	 і	чере-
ватою»	філософією.

Основна	 ідея	 педагогічної	 системи	 Григорія	 Сковороди	по-
лягає	 в	 тому,	що	людина	 виховується	 всім	 укладом	 суспільного	
буття,	 у	 процесі	 взаємостосунків	 особи	й	 середовища,	 зокрема	
родинного.	Осмислюючи	все	те,	що	її	оточує,	людина	виявляє	свої	
моральні	якості,	поліпшує	та	збагачує	 їх.	Саме	так	він	визначав	
цілеспрямованість	 в	 освітньому	 процесі.	 Соціальний	прогрес	
Григорій	 Сковорода	 ставив	 у	 залежність	 від	 духовних	потенцій	
і	здібностей	людини.

Будучи	прихильником	принципу	 свідомого	 засвоєння	 знань	
Григорій	 Сковорода	 вважав,	що	 знання	потрібно	 здобувати	не	
лише	з	книжок	і	пояснень	учителя,	а	й	з	навколишньої	дійсності,	
в	спілкуванні	з	природою	та	в	процесі	практичної	діяльності.	За	
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таких	умов	вони	стають	міцними	й	цінними,	знаходять	своє	прак-
тичне	застосування.	Також	Григорій	Сковорода	активно	виступав	
проти	 схоластичного	навчання,	 рішуче	 засуджуючи	«зубрячку».	
Схоластичне	навчання	великий	філософ	вважав	ідолопоклонством.	
Знання	 без	 добрих,	 високих	намірів — не	 знання.	 Яка,	мовляв,	
користь	від	іноземної	мови	без	доброї,	світлої	думки?

Григорій	Сковорода	хотів	бачити	особистість	активною:	«Дер-
зай!	Не	бійся!».	Вірив	у	силу	її	духу:	«Пізнаєш	ти	же	в	собі	люди-
ну,	 і	сила	 її	безмежна».	Вважав	творчість,	пошук	 істини	справді	
людським	життям:	«…	Життя	тоді	живе,	коли	думка	наша,	полю-
бляючи	істину,	любить	висліджувати	стежини	її	і,	зустрівши	око	
її,	торжествує	й	веселиться	цим	незгасним	світлом».

Психологічно	дуже	тонко	Григорій	Сковорода	зауважив,	що	без	
здивування	нема	творчого	пошуку	(«Шукати	й	дивуватися	означає	
те	ж	саме»).	Подив	має	бути	супутником	учня	в	навчанні,	без	ньо-
го	нема	творчості.	Тільки	емоційно	підтримані	знання	формують	
цілісну	 особистість.	Це	 дуже	 важливий	момент	 у	 особистісно-	
зорієнтованому	навчанні.	Всі	ці	погляди	на	спосіб	навчання	були	
успадковані	прогресивною	педагогікою	наступних	століть.

Однією	 із	 найголовніших	 ознак	 тогочасного	 вищого	 учбово-
го	 закладу	 була	 висока	 якість	 і	 рівень	 освіти.	 Змінилися	 умови	
життя,	соціальний	простір	існування	і	функціонування	людини,	
система	його	відносин,	але	залишаються	актуальними	педагогічні	
погляди	Григорія	Сковороди	на	завдання	та	зміст	освіти	сучасних	
закладів	вищої	освіти	(ЗВО).

Студентська	 спільнота	 сьогодні	 зацікавлена	 в	 якісному	нав-
чанні	 та	 співпраці	 з	 педагогами.	 Кожен	 університет	має	 ство-
рити	 і	 використовувати	 власну	 систему	 взаємної	 підтримки	 та	
співпраці	між	 студентами	 та	 викладачами	 для	 забезпечення	
освітніх	потреб.	Сьогодні	здобувачі	освіти	ЗВО	вимагають	права	
впливати	на	планування	навчання	та	зміст	програм	для	того,	щоб	
отримати	якомога	більш	якісні	 знання.	Вони	зацікавлені	 також	
в	соціальній	інтеграції	та	забезпеченні	ефективних	методів	оцін-
ки	 знань.	Ці	 вимоги	 змінюють	роль	 викладачів	 ЗВО	 та	 вимоги	
щодо	їх	підготовки.

Також	важливими	чинниками	осучаснення	освітнього	процесу,	
які	спонукають	під	керівництвом	викладачів	здобувачів	освіти	до	
самостійної	роботи	і	впливають	на	якість	їх	знань,	є	використання	
навчальних	комп’ютерних	програм,	співпраця	через	інтернет	та	
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створення	 груп	 в	 соціальних	мережах	 для	 виконання	проектів.	
Результатом	 такої	 співпраці	 є	 отримання	 здобувачами	 освіти	
компетентностей	 та	навичок	швидкого	 вивчення	навчальних	
дисциплін	та	співпраці	в	колективі.

Маємо	також	констатувати,	що	світовий	та	вітчизняний	досвід	
доводять	 важливість	 розширення	 сфери	 вищої	 освіти,	 зокрема	
її	 інтернаціоналізації,	 створення	 різноманітності	 студентських	
профілів,	що	сприятимуть	пришвидченню	змін	в	сфері	технологій	
та	програмного	змісту.

Викладачі	 ЗВО	 в	 умовах	 інтеграції	 та	 глобалізації	 повинні	
вміти	створювати	простір	спілкування	та	спільної	роботи	із	здо-
бувачами	освіти	за	допомогою	навчальних	платформ.	Важливою	
вимогою	часу	є	постійне	переосмислення	навантаження	студентів	
та	 збільшення	 інтенсивності	 освітніх	процесів.	Проведення	ЗВО	
досліджень	та	запровадження	їх	результатів	у	практику,	вдоско-
налення	педагогічних	практик	та	технологій,	покращують	моделі	
оцінювання,	та	пропонують	інноваційні	форми	навчання.	Якісний	
менеджмент	ЗВО	створить	умови	направляти	педагогічний	про-
цес	на	 створення	 власних	 інноваційних	навчальних	платформ,	
що	сприятиме	отриманню	здобувачами	освіти	якісних	знань	та	
підвищенню	їх	конкурентоздатності	на	ринку	послуг.

Організація	 та	 проведення	 заходів	 спрямованих	на	 якісну	
підготовку	здобувачів	освіти	є	демонстрацією	ЗВО	поєднання	те-
орії	та	практики	в	освітньому	процесі.	Також	одним	з	головних	
факторів	покращення	якості	навчання	та	знань	здобувачів	освіти	
має	стати	все	більш	зростаюча	їх	мобільність.

Однією	з	умов	якісного	навчання	у	ЗВО	є	отримання	здобува-
чами	освіти	вміння	адаптуватися	до	потреб	життя	та	розуміння	
потреби	навчання	 впродовж	життя.	Проектна	методика,	 зокре-
ма,	 пов’язує	 академічні	 проекти	 з	 повсякденними	життєвими	
питаннями.	Це	 дає	 хороші	можливості	 для	 вивчення	 загальних	
та	 професійних	 компетенцій,	 а	 також	 створює	шляхи	працев-
лаштування	 для	 здобувачів	 освіти	після	 закінчення	навчання.	
Якість	навчання	 також	 забезпечується	 через	 роботу	 ЗВО	пов’я-
зану	з	освітніми,	промисловими,	спортивними	організаціями	та	
підприємствами,	бізнесом.

Викладачі	 ЗВО	мають	розкрити	 духовну	природу	 здобувачів	
освіти — їх	 здатність	 до	певної	 діяльності,	щоб	 сприяти	 самопі-
знанню	й	моральному	вдосконаленню.
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У	спадщині	Григорія	Сковороди	проблема	прекрасного	перегу-
кується	з	ідеями	Василя	Сухомлинського	та	підпорядковується	меті	
виховання	 справжньої,	 духовно	 багатої	 людини,	 яка	 знаходить	
своє	щастя	у	спорідненій	творчій	праці.	У	цьому	оригінальність,	
прогресивність	етичних	 і	естетичних	поглядів	філософа,	єдність	
морального	і	естетичного	виховання;	міру	краси	й	добра	в	люди-
ні	 визначає	 її	 діло,	праця.	Вся	 спадщина	письменника-	філософа	
пронизана	педагогічними	настановами,	що	не	 втрачають	 своєї	
актуальності	й	до	сьогодні.

На	освіту	Григорій	Сковорода	дивився	як	на	 засіб	виховання	
всього	народу.	Мандруючи	по	Україні,	перебуваючи	весь	час	се-
ред	простих	людей,	він	заслужив	собі	славу	народного	вчителя.

Ткачук М. М.
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань

БІОГРАФІЯ І ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТА ВЧЕНИХ ЗАРУБІЖЖЯ

Інтегративні	процеси	 сучасності	 ставлять	перед	національ-ною	освітою	 завдання	 збереження	 і	 утвердження	 власного	
місця	в	європейському	вимірі.	Осягнути	завдання	та	перспективи	
подальшого	поступу	освіти	неможливо	без	здобутків	вітчизняної	
духовно-	інтелектуальної	 традиції.	 Її	 творчі	 імпульси	 втілились	
у	величній	постаті	Григорія	Савича	Сковороди — мислителя,	вчи-
теля,	пророка,	вченого.

Ім’я	 Григорія	 Сковороди	починає	 все	 частіше	 зринати	 у	 пу-
блікаціях	на	Заході	вже	десь	від	1910-х	років.	Так,	М.	Безобразова	
друкує	чималу	статтю	«Український	філософ	Григорій	Сковорода»	
на	сторінках	«Archiv	für	Geschichte	der	Philosophie»	(Band	26.	1911)	
[3,	с.	74].	Про	нього	згадують	у	своїх	книгах	Юзеф	Третяк,	Томаш	
Масарик	та	інші.
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Найглибшим	й	найавторитетнішим	інтерпретатором	Сковороди	
наприкінці	 1920-х	 років	 став	представник	 української	 діаспори,	
визнаний	світило	європейської	і	світової	науки — професор	Д.	Чи-
жевський	(1894–1977),	з	ім’ям	якого	пов’язані	й	наступні	сторінки	
української	сковородиніани.

Д.	Чижевський	присвятив	Сковороді	 близько	п’яти	 десятків	
праць,	 в	 яких	 запропонував	 оригінальну	 концепцію	вивчення	
спадщини	Г.	 Сковороди	на	 тлі	 європейської	філософської	 думки.	
У	 1926	р.	 він	видав	 у	Празі	 роботу	 «Філософія	на	Україні.	 Спроба	
історіографії	питання».	Наступного,	1927	р.,	написав	«Нариси	з	історії	
філософії	на	Україні».	Проте	цей	рукопис	загинув.	Лише	в	1929–1930	
рр.	Чижевський	відновив	«Нариси…»,	а	в	1931	р.	їх	опублікував.

Серед	фундаментальних	 досліджень	Д.	Чижевського	 книги:	
«Філософія	Г.	С.	Сковороди»	(Варшава,	1934	р.);	«Український	літе-
ратурний	барок»	у	(Прага,	1941	р.).	Друга	частина	нарисів	«Укра-
їнський	літературний	барок»	вийшла	у	Празі	(1942),	цикл	статей	
«Сковородинські	студії»	був	опублікований	на	сторінках	часопису	
«Zeitschrift	 für	slavische	Philоlоgie».

Д.	Чижевський	доповнив	понад	30	публікаціями	(монографії,	
статті,	 матеріали,	 рецензії,	 замітки	 українською,	 російською,	
польською,	 чеською,	 німецькою	 англійською	мовами)	 список	
розвідок	постаті	 і	творчості	Г.	Сковороди,	створений	Д.	Багалієм	
у	1926	р.	 [3,	с.	75].

Постать	Сковороди	була	настільки	знаковою	для	Д.	Чижевського,	
що	одна	з	його	останніх	німецькомовних	книжок,	виданих	при-
життєво	в	1974	році	у	Німеччині	в	 серії	 українських	студій	Гар-
вардського	університету,	також	була	про	Сковороду — «Skovoroda.	
Dichter,	Denker,	Mistiker».	Недаремно	видана	1994	року	Канадським	
Інститутом	Українських	Студій	збірка	«Григорій	Савич	Сковорода.	
Антологія	критичних	статей»,	яка	є,	певно,	найвагомішим	здобутком	
західного	сковородознавства	кінця	ХХ	століття,	присвячена	пам’яті	
Дмитра	Чижевського.	 Відомий	 український	літературознавець	
О.	Мишанич	 зазначав,	що	 «Сковородиніана	Д.	Чижевського — 
це	цілий	материк	 думок,	 спостережень,	 порівнянь,	 коментарів,	
і	 його	 освоєння	 у	 нас	 тільки	починається	 і,	 безперечно,	 внесе	
новий,	 свіжий	 струмінь	 у	 дослідження	філософської	 системи	 та	
художньої	творчості	Г.	Сковороди»	[3,	с.	77].

Впродовж	1920–30-х	років	праці	про	Сковороду	починають	до-
волі	часто	з’являтися	в	 Італії,	Німеччині,	Польщі,	Франції,	Чехії,	
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Румунії.	Зарубіжна	сковородиніана	мала	вдалі	спроби	змалювання	
художнього	образу	Григорія	Сковороди.	Як	приклад,	назвемо	по-
вість	М.	Проліса	«В	тенетах	далечини»	(Прага;	Берлін,	1924).	Цей	
твір	 було	написано	на	Полтавщині	 1923	 р.,	 але	 видано	 вже	 за	
кордоном.	У	повісті	опрацьовано	сюжет	із	часу	навчання	Г.	Ско-
вороди	 та	 епізод	 зі	 спробою	його	 одруження,	 відомий	 із	 повісті	
І.	Срезневського	«Майоре,	майоре!»	[3,	с.	80].

Чимало	праць	про	Сковороду	виходить	із-під	пера	українських	
учених	у	різних	країнах:	студії	І.	Мірчука,	Д.	Олянчина,	В.	Заїки-
на	та	Д.	Чижевського.	У	1928	р.,	Д.	Олянчин	здійснив	найбільше	
у	 сковородинознавстві	 видання	 «Григорій	 Сковорода,	 1722–1794.	
Український	філософ	XVIII	 ст.»	 (Oljančyn	D.	Hryhorij	 Skoworoda:	
1722–1794:	 der	 ukrainische	 Philosoph	 des	 XVIII	 Jahrhunderts	 und	
seine	geistig-	kulturelle	Umwelt:	Dissertation.	Berlin;	Königsberg,	1928.).

Велика	стаття	професора	Ф.	Гаасе	«Культурно-	історичне	значен-
ня	українського	філософа	Григорія	Сковороди»	була	надруковану	
в	славістичному	журналі	«Jahrbücher	für	Kultur	und	Geschichte	der	
Slaven»	(Band	IV.	Breslau,	1928).

Окремою	книжкою	вийшла	стаття	І.	Мірчука	«Г.	С.	Сковорода,	
український	філософ	XVIII	ст.»	(Ляйпциг,	1928)	[3,	с.	74].

Більшість	 розвідок	про	 Сковороду	 1930–40-х	 років,	 внаслідок	
комуністичного	 терору	 та	 воєнного	лихоліття,	 з’являлося	на	чу-
жині	й	 чужими	мовами.	 У	 1932	 р.	 у	 Вінніпезі	 (Канада)	 вийшла	
книжка	«Той,	кого	світ	ловив,	та	не	спіймав.	Поема	про	славного	
українського	філософа	 Григорія	 Сковороду»	 українського	поета,	
прозаїка,	 перекладача,	журналіста	О.	 Іваха	 (1900–1964).	 Другим	
виданням	поему	випущено	у	1945	р.:	«Український	мудрець.	Поема	
про	славного	українського	філософа-	містика	Григорія	Сковороду»	
(Вінніпеґ,	1945).	Твір	був	цікавою	спробою	подати	образ	Григорія	
Сковороди	як	народного	учителя,	що	живе	серед	простих	людей,	
пише	свої	твори	й	намагається	доносити	до	селян	свої	ідеї	у	формі	
коротких	оповідань	і	притч	[3,	с.	80–81].

У	збірці	оповідей	«Помста»,	виданій	у	Празі	1941	р.	українським	
письменником	інтелектуалом,	науковцем,	поетом	і	перекладачем	
Л.	Мосендзом	(1897–1948)	(псевдоніми:	О.	Лясковець,	Осип	Ляско-
вець,	 Ростислав	 Берладник),	 вміщено	 оповідання	 «Мінерва»,	 де	
автор	звертається	до	теми	вибору	шляху	для	філософа	і	науковця,	
обираючи	 за	 головну	 дійову	 особу	 Григорія	 Сковороду	 (його	пе-
ребування	в	Тирнаві	та	Братиславі	1750	р.).	В	оповіданні	філософ	
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мандрує	різними	європейськими	країнами	та	академічними	цен-
трами	і	мріє	скоріше	повернутися	з	далекої	чужини	на	Україну,	
щоб	 віддати	 свої	 знання	 і	мудрість	 рідній	 землі:	 «То	не	 туга	 за	
Мінервою	—	мудрістю	гнала	його	з	місця	на	місце.	То	сама	його	
душа	Мінерва,	 сповнена	 вкрай	назбираними	 скарбами,	 тягла	
його	роздати	 їх	по	тій	 землі,	 з	 якої	вона	вийшла.	Відплатити	 їй	
за	радість	вечорів,	гармонію	співу,	насолоду	пізнавання,	шукання	
правди…»	[4,	с.	126].

Серед	 зарубіжних	праць,	 написаних	про	 Г.	 Сковороду,	 необ-
хідно	назвати	 «Ucrainica	 в	 західноєвропейських	мовах.	 Вибрана	
бібліографія»	(Мюнхен,	1948)	доктора	Є.	Пеленського	[5],	в	якій	він	
узагальнив	 зарубіжну	 сковородиніану	 до	 1948	 р.	 Є.	Пеленський	
у	розділі	«Філософія»	серед	інших	досліджень	із	історії	української	
філософії	називає	вісім	німецькомовних	праць	20–30-х	років	про	
Г.	Сковороду	(Д.	Чижевський,	І.	Мірчук,	Д.	Олянчин	та	Фелікс	Гаасе).	
Згадує	науковець	також	статтю	І.	Снєгірьова	«Український	філософ	
Григорій	Савич	Сковорода»,	надруковану	ще	1823	р.	у	французь-
комовному	журналі	«Bulleten	du	Nord»	(Т.	3.	№	10.	№	11).

Більш-менш	сталим	 інтерес	 до	Сковороди	на	Заході	починає	
бути	 тільки	 десь	 від	 середини	 1960-х	 років,	що	 засвідчує	поява	
цілої	 низки	присвячених	 Гргорію	Савичу	 дисертацій,	 збірників	
сковородинських	матеріалів,	перекладів	творів	нашого	філософа	
англійською,	 італійською,	чеською	та	іншими	мовами.

Більшість	статей	про	Сковороду	з’явилася	у	зарубіжній	украї-
ніці	у	70-х	роках	ХХ	ст.	у	зв’язку	із	відзначенням	250-річчя	з	дня	
народження	філософа.	Дослідник	життя	й	творчості	Григорія	Ско-
вороди	—	К.	Митрович	у	статті	«Портрет	Сковороди.	У	250-річчя	
його	народження»	 (Сучасність,	 1972),	 оцінює	його	 творчість	 як	
«цілюще	джерело	української	культури»	і	«досить	гостро	критикує	
радянських	 авторів	 за	 спрощену	 оцінку	 Г.	 Сковороди,	 необ’єк-
тивний	підхід	до	праць	Д.	Чижевського	та	І.	Мірчука,	виділяючи	
тільки	одну	статтю	—	І.	Дзюби	«Перший	розум	наш»	(Літературна	
Україна.	4	грудня	1962)	[3,	с.	78].

Д.	Козій	у	полемічній	статті	«Три	аспекти	самопізнання	у	Ско-
вороди»	 (Сучасність,	 1972)	 науково	 обґрунтував	 оригінальний	
погляд	на	самопізнання	у	Г.	Сковороди:	йдеться	про	психологічно-	
етичний,	містичний	і	метафізичний	аспекти.	Стаття	спрямована	
проти	окремих	радянських	авторів,	які,	на	думку	Д.	Козія,	«трак-
тують	цю	проблему	у	спрощеному	вигляді»	[3,	с.	78].
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У	1975	р.	вийшла	у	світ	книга	«Василь	Каразін»	відомого	пред-
ставника	української	діаспори,	історика	й	філолога	Ю.	Лавріненка	
(1905–1987)	 (псевдоніми — Юрій	Дивнич,	Ю.	Ясен) — один	 із	роз-
ділів	 якої — «Каразін	 і	 Сковорода» — друкувався	 в	 «Сучасності»	
(1974).	Автор	простежив	вплив	Г.	Сковороди	на	формування	ідей	
Каразіна	[3,	с.	79].

Пізніше	Ю.	Лавріненко	видав	книгу	«Павло	Тичина	і	його	поема	
«Сковорода»	на	тлі	епохи	(Спогади	і	спостереження)»	(«Сучасність»,	
1980),	яка,	хоч	і	присвячена	П.	Тичині,	усе	ж	містить	чимало	ду-
мок	про	постать	і	творчість	Г.	Сковороди	та	спроби	творення	його	
художнього	образу	в	новій	літературі	[3,	с.	79].

П.	Одарченко	 у	 статті	 «Тарас	Шевченко	 і	 його	попередники:	
Сковорода	і	Котляревський»	(«Сучасність»,	1975)	висловлює	думку	
навіть	про	«деякі	спільні	риси	в	техніці	віршування	обох	поетів — 
Сковороди	і	Шевченка»,	і	продовжує	міркування	І.	Дзюби	про	«гли-
боку	внутрішню	спорідненість	Шевченка	із	Сковородою»	[3,	с.	79].

Привертає	увагу	розвідка	відомого	українського	письменника	
ХХ	ст.	В.	Барки	(1908–2003)	(псевдонім	Василь	Очерет)	«Апостоліч-
ний	старчик»	(«Сучасність»,	1977),	яка	ввійшла	й	до	книги	статей	
В.	Барки	«Земля	садівничих»	(«Сучасність»,	1977).	У	ній	порушено	
цілий	комплекс	питань,	пов’язаних	 із	життям	 і	 творчістю	філо-
софа:	 Г.	 Сковорода	й	 козаччина,	 євангелізм	 Г.	 Сковороди,	 його	
вплив	на	культурне	й	громадське	життя,	ставлення	до	церкви	та	
монастирів,	світської	і	церковної	деспотії,	до	книги	книг — Біблії.	
Стаття	написана	метафоричною	мовою,	із	глибоким	проникнен-
ням	у	сутність	філософського	вчення	Г.	Сковороди	та	його	життя	
«як	взірець	чеснот,	духовну	зірку,	що	світить	білим	огнем	спра-
ведливості»	[3,	с.	80].

Варто	 також	назвати	 серйозну	 статтю	про	філософську	 та	
поетичну	 творчість	 Г.	 Сковороди	Степена	П.	Шерера	 «Skovoroda	
and	society»	(Український історик, 1971).

Найвищим	досягненням	зарубіжного	сковородинознавства	на-
уковці	вважають	книгу	вибраних	творів	Г.	Сковороди	«Rozmiuva	
o	mudrosti»	(«Розмова	про	мудрість»),	що	вийшла	в	Празі	1983	р.	
чеською	мовою.	До	видання	увійшло	14	поезій	із	«Саду	божествен-
них	пісень»,	6	віршів	поза	збіркою,	12	байок,	12	діалогів,	трактатів	
і	 притч	 та	 16	 листів	 до	М.	Ковалинського.	Переклади	 виконали	
Франтишка	Соколова	та	Ілона	Пацлова.	Ґрунтовну	передмову	до	
книги — «Філософська	 та	поетична	 спадщина	Григорія	 Сковоро-
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ди» — написала	відома	чеська	україністка	Зіна	Геник-	Березовська.	
Це	 єдине	 зарубіжне	 видання	 творів	 Г.	 Сковороди.	 Воно	 є	 видат-
ним	досягненням	чеської	філологічної	 науки	й	перекладацької	
справи	[3,	с.	80].

Постаттю	та	творчістю	Г.	Сковороди	активно	цікавляться	 за-
рубіжні	вчені,	книги	про	нього	й	окремі	його	твори	опубліковано	
багатьма	мовами	світу.	Особливо	слід	відзначити	праці	німецького	
професора	Роланда	Піча,	 який	відомий	не	 тільки	 своїми	розвід-
ками	 з	філософії	 Сковороди,	 а	й	перекладами	 творів	мислителя	
німецькою	мовою.

Фундаментальна	 книга	 Елізабет	фон	 Ердманн	 «Unahnliche	
Ahnlichkeit.	 Die	Onto-	Poetik	 des	 ukrainichen	 Philosophen	Hrigorij	
Skovoroda	(1722–1794)»	яка	вийшла	у	світ	у	2005	р.	(Кельн;	Ваймар,	
Відень),	включає	в	собі	аналіз	майже	тисячі	джерел	та	інтерпре-
таційних	робіт

Доволі	жвавими	є	й	сьогочасні	студії	над	Сковородою	в	Європі	
та	Америці.	Значна	їх	кількість,	що	з’явилися	на	світ	українською,	
англійською,	вірменською,	грузинською,	італійською,	німецькою,	
польською,	португальською,	румунською,	сербською,	словацькою,	
угорською,	французькою,	 чеською	 та	 іншими	мовами,	 робить	
наше	знання	про	філософа	все	більш	глибоким	і	багатогранним.

Протягом	останнього	десятиріччя	в	Україні	почули	про	закор-
донні	студії,	які	є	значним	внеском	у	дослідження	творчості	філо-
софа.	Варто	назвати	німецькомовну	монографію	Д.	Чижевського	
«Григорій	 Сковорода.	Поет.	Мислитель.	Містик»	 (Мюнхен,	 1974),	
книжку	Володимира	Жили	 «Григорій	 Сковорода.	 Лицар	 святої	
борні»	(Лондон,	Тoронто,	1973),	німецькомовний	збірник	наукових	
праць	Українського	Вільного	Університету	«Григорій	Савич	Ско-
ворода	(1722–1794)»	(Мюнхен,	1975).	Окрім	того,	було	перевидано	
монографію	Дмитра	 Багалія	 «Український	мандрівний	філософ	
Григорій	Сковорода»	(К.,	1992),	уперше	надруковану	в	1926	р.

Своєю	чергою	в	Україні	також	уважно	стежать	за	світовою	ско-
вородиніаною,	популяризуючи	дослідження,	присвячені	Григорію	
Сковороді.	Зокрема	в	 Інституті	філософії	 ім.	Г.	С.	Сковороди	НАН	
України	разом	 з	 Інститутом	літератури	 ім.	 Т.	Г.	Шевченка	НАН	
України	 започатковано	 довгостроковий	проєкт — серію	 видань	
«Skovoroda	World	Studies»	/	«Світові	сковородинські	студії».	У	рамках	
цього	проєкту	2017	р.	у	видавництві	«Академперіодика»	видання	
книжки	італійської	дослідниці	Марії	Ґрації	Бартоліні	«Пізнай	самого	
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себе.	Неоплатонічні	джерела	в	творчості	Г.	С.	Сковороди»,	яка	2018	
р.	здобула	премію	імені	Івана	Франка;	праці	польського	науковця	
Міхала	Тадеуша	Гандзеля	 «Теорія	пізнання	 самого	 себе	Григорія	
Савича	Сковороди.	 Історико-	філософські	 студії»	 та	німецької	 до-
слідниці	 Елізабет	фон	Ердман	 «Несхожа	 схожість.	Онтопоетика	
українського	філософа	Григорія	Сковороди	(1722–1794)».

Зарубіжна	 сковородиніана	 (переважно	 авторів	 представни-
ків	північноамериканської	 та	 європейської	 української	 діаспор)	
віддзеркалена	у	працях	відомого	українського	літературознавця	
Олекси	Мишанича,	 який	вперше	 звернув	 увагу	на	цю	важливу	
проблему,	і	зробив	короткий	огляд	зарубіжних	праць	про	Г.	Ско-
вороду	 за	 останні	 роки	 [1]	 та	 його	 учня,	 знаного	 харківського	
вченого-	сковородинознавця	Л.	 Ушкалова	 (Ушкалов,	 2002),	 який	
зібрав	бібліографію	різноформатних	студій,	присвячених	вивченню	
життя	і	творчості	Г.	Сковороди	за	період	ХІХ–ХХ	ст.	 [6].

Геній	 Сковороди — неосяжний,	 тож	 інтерес	 до	його	 спадщи-
ни	 української	 та	 зарубіжної	 наукової	 спільнот	 дедалі	 зростає.	
Підтримуємо	думку	Н.	Дічек,	про	те,	що	пророчими	стали	слова	
професора	Д.	Чижевського:	«якими	б	шляхами	не	пішов	духовий	
розвиток	України,	…	все	нові	та	нові	зустрічі	з	постаттю	Григорія	
Сковороди	необхідні.	Ця	постать	буде	безумовно	що	дальше	зро-
стати	та	притягати	до	себе	ще	більше	уваги,	ніж	досі.	Прийшов,	
здається,	час,	коли	Сковорода	може	стати	й	назверх,	для	чужинців,	
типовим	представником	українського	духа»	[2,	с.	122].
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИТОКИ «СРОДНОЇ ПРАЦІ» 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

ХХІ	 століття — це	 час	 переходу	 до	 високотехнологічного	
інформаційного	 суспільства,	 у	 якому	 якість	 людського	

потенціалу,	 рівень	 освіченості	 і	 культури	 всієї	 нації	 набувають	
вирішального	значення	для	економічного	 і	соціального	поступу	
країни,	 інтеграції	 і	 глобалізації	 соціальних,	економічних	 і	куль-
турних	процесів,	які	відбуваються	у	світі.

Відтак	сучасна	цивілізація	упродовж	ХХ	та	початку	ХХІ	століть	
вийшла	на	нові	горизонти	розвитку,	базою	якого	є	парадигма	не-
перервної	освіти	упродовж	життя,	перехід	до	суспільства	знань,	
та	поява	homo	educatus — людини	освіченої.

Україна	на	початку	ХХІ	ст.	переживає	час	реформ.	Вони	про-
водяться	чи	не	у	кожній	сфері	життєдіяльності	людини.	Адже,	від	
того,	чи	зуміє	кожне	наступне	покоління	пізнати	і	зрозуміти	усе	
те,	що	 виробили	 для	них	 їхні	 попередники,	 залежить	 значною	
мірою	 їх	 розвиток.	 З	 іншого	 боку,	 людство	має	 чітко	 з›ясувати	
для	 себе,	що	 і	 як	воно	передасть	нащадкам	у	 спадок,	 якими	ма-
ють	бути	діти,	внуки,	якими	мають	бути	соціальні	умови	їхнього	
розвитку,	як	їх	взагалі	виховувати	і	чому	навчати.

Прагнення	нашого	 суспільства	повернутися	 у	 лоно	 європей-
ської	цивілізації,	перерване	століттями	поневолення	російською	
азіатською	 імперією,	 передбачає	не	 тільки	 синхронізацію	 вну-
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трішніх	 сучасних	процесів	 у	 українському	 суспільстві	 зі	 загаль-
ноєвропейськими	стандартами	у	сфері	економіки,	права,	системи	
освіти	та	інших	соціальних	інституцій,	але	й	зближення	у	сфері	
ідейних	цінностей.	Подібний	процес	неможливий	без	ґрунтовного	
аналізу	та	переосмислення	історії	взаємовпливів	європейських	та	
вітчизняних	 інтелектуальних	тенденцій	у	різних	сферах	життє-
діяльності,	зокрема	філософії.

Наріжним	фундаментом	європейської	цивілізації	та	країн,	що	
виникли	завдяки	європейським	переселенцям	(насамперед,	США,	
Канада,	Австралія)	 є	 ідея	 свободи	волі	 особистості,	 тяглість	 якої	
фіксуємо	ще	з	вчень	античних	філософів	 і	 аж	до	 сучасної	теорії	
лібералізму.	Власне	ідея	пріоритету	свободи	особистості,	що	най-
більш	ефективно	стимулювала	творчий	потенціал	людини,	сприяла	
різноманітності	форм	соціальної	комунікації,	закладаючи	основи	
сучасного	 громадянського	 суспільства,	 дозволила	 європейській	
цивілізації	протягом	багатьох	століть	визначати	вектор	розвитку	
людської	цивілізації	та	очолювати	його.

В	історії	філософії	прийнято	вважати	епоху	нового	часу	почат-
ком	формування	ідеологічних	підвалин	громадянського	суспільства.

За	 Джоном	Локком	 (1632–1704),	 у	 природному	 стані	 людей,	
коли	 їх	 було	небагато,	 а	 природні	 ресурси	невичерпні,	 кожний	
мав	своє,	 а	 гоббсівська	«війна	всіх	проти	всіх»	була	відсутньою.	
Тобто	приватна	 власність	 існувала	 задовго	 до	 держави.	Остан-
ня	ж	виникає	тоді,	коли	люди	опиняються	на	межі	такої	«війни»	
внаслідок	наростання	між	ними	суперечностей,	але,	 	знову-таки,	
не	 внаслідок	 якоїсь	 свідомої	 акції,	 а	 «мовчазним»	чином — по-
ступово	й	непомітно.	Отже,	 громадянське	 суспільство	починає	
формуватися	до	утвердження	державності,	 яка	завершує	процес	
його	 самоорганізації,	 а	 перехід	 від	 природного	 до	 суспільного	
стану	усвідомлюється	як	досить	тривалий	процес.

А	у	 соціальній	філософії;	Давида	Юма	 (1711–1776)	перехід	від	
природного	до	громадянського	стану	стає	таким	тривалим,	повіль-
ним	і	непомітним,	що	чітку	межу	між	ними	взагалі	провести	не-
можливо,	Він	услід	за	Арістотелем	пов’язує	походження	державної	
влади	з	батьківською	владою	у	сім’ї,	яка	є	зародком	суспільного	
стану	за	часів	дикунства.	Поширюючи	свій	вплив,	окремі	голови	
сімей	 стають	над	 кількома	 сім’ями,	 потім	перетворюються	 на	
вождів,	а	відтак	уже	виникає	монархічний	устрій.	Особливу	роль	
Юм	відводить	звичаям	та	звичкам,	зокрема	традиції	підкорятися	
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вождям	навіть	 у	мирний	час.	 Такі	 погляди	 вже	 безпосередньо	
підводять	нас	до	витоків	еволюціонізму.

Зовсім	інше	значення	для	розкриття	обраної	теми	мають	соці-
альні	погляди	Бенедикта	Спінози	(1632–1677).	Порівняно	з	іншими	
великими	філософами	ХУП — ХУШ	ст.	його	свідомість	була,	мож-
ливо,	найбільш	історичною.	Але	водночас,	визнаючи	в	загальних	
рисах	 гобсівське	 розмежування	природного	 та	 громадянського	
станів	 і	 концепцію	 суспільного	 договору,	 Спіноза	 висуває	 ідею	
невідчуженості	людських	прав	і	свобод,	що	за	своїм	духом	близька	
до	поглядів	Локка.	Держава	для	нього	є	в	ідеалі	республікою,	яка	
зобов›язана	 забезпечувати	 громадянам	 усю	повноту	 їхніх	 при-
родних	прав,	 розвиток	 здібностей	та	просвіту.	А	це	означає,	що	
«ціль	держави	у	дійсності	є	свобода».	Таким	чином,	свобода	особи	
проголошується	вищою	цінністю,	на	досягнення	якої	мають	бути	
скеровані	всі	зусилля	суспільства.	Якщо	у	Гоббса	свобода	кожного	
обмежується	прагненнями	інших	осіб	і	регулюється	та	регламен-
тується	державою,	то	у	Спінози	межі	свободи	визначаються	лише	
рівнем	розвитку	знань,	яких	завжди	вистачить	на	всіх.

У	 цьому	 бачимо	 формування	 іншого,	 порівняно	 з	 англо-	
французькою	 традицією	XVII	 ст.	 та	 значною	мірою	наступних	
часів,	погляду	на	цінності	соціокультурного	руху.	Якщо	Бекон	та	
Декарт,	не	кажучи	вже	про	Гоббса,	оцінювали	суспільство	з	погля-
ду	комфортності	та	безпечності	життя,	тобто	в	утилітаристсько-	
прагматистській	площині	(і	така	традиція	через	позитивізм	і	праг-
матизм	переходить	 у	XX	 ст.),	 то	 Спіноза,	не	 заперечуючи	цього,	
висуває	 як	 вищу	цінність	 розкриття	 духовних	потенцій	 особи	
свободу.	З	цього	часу	ідея	про	історичний	прогрес	як	рух	до	сво-
боди	починає	вкорінюватися	у	свідомості	європейців,	максималь-
но	розкриваючись	у	німецькій	філософії — у	Готфріда	Лейбніца,	
а	потім	Іммануїла	Канта,	Йогана	Фіхте,	Георга	Гегеля	та	Фрідріха	
Шеллінга,	 а	 також	частково	 у	 східноєвропейській — у	 Григорія	
Сковороди.

Причетність	 українців	 до	 європейської	 освіти	 стала	 виразно	
помітною	з

XV–XVI	 ст.,	 коли	 в	 італійських	 університетах	 та	 академіях	
багато	вихідців	з	України	стали	студентами	цих	навчальних	за-
кладів.	Після	завершення	навчання	майже	усі	вони	поверталися	
на	 батьківщину,	 поширюючи	 ідеї	 італійського	 гуманізму,	 нада-
ючи	їм	власне	вітчизну	інтерпретацію	та	практичну	реалізацію.	
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Менша	ж	частина	 залишалася,	 обіймаючи	посади	професорів,	
деканів,	 ректорів,	 займаючись	науково-	дослідницькою	діяльніс-
тю.	 Свідченням	цього	 є	 діяльність	Павла	 Русина	 (бл.1470–1517),	
Станіслава	Оріховського-	Роксолана	(1513–1566).

Жага	 знань,	 прагнення	 особистої	 волі	 та	 чутливість	 до	 не-
справедливості,	властиві	українській	ментальності,	споріднювали	
українців	з	європейською	філософсько-	гуманістичною	проблема-
тикою.	Системотворчими	особливостями	української	ментально-
сті	дослідники	називають	також	індивідуалізм	та	увагу	до	свого	
внутрішнього	світу.

Українське	Просвітництво	 у	 більшості	 учених	насамперед	
асоціюється	 з	 ім›ям	 Григорія	 Сковороди	 (1722–1794),	 хоча	його	
ідейно-	теоретичну	спадщину	дослідники	пов’язують	із	античною	
(Сократ,	Платон,	Арістотель,	Плотін),	середньовічною	(отці	церкви),	
і	 німецькими	просвітницькими	 та	містичними	 ідеями.	На	фор-
мування	 Г.	 Сковороди	впливали	 світові	 та	 українські	 культурні	
здобутки.	Мандрівки	Європою,	 знайомство	 з	 європейською	 уні-
верситетською	освітою,	 ознайомлення	 з	науковими	 здобутками	
європейських	учених,	зокрема	ймовірне	найтриваліше	перебування	
у	Німеччині	та	Угорщині.

Внутрішньої	 єдності	 ідеям	 українського	мислителя	надає	 со-
фійне	вчення,	що	простежуються	у	«Разговоре	о	премудрости»,	де	
мовиться	про	те,	що	Софія	Премудрість	просякає	усе	суще,	надає	
йому	 сенсу	 і	 впорядкованості,	 несе	йому	 лад,	 порядок	 і	 красу.	
Г.	 Сковорода	 вважав,	що	 людина	народжується	 двічі:	 у	 фізич-
но	 («тварь»,	 світ	 «обітельний»)	 та	 духовно,	 в	 якому	 спроможна	
досягнути	найвищих	вершин	досконалості.	На	 думку	 Г.	 Сково-
роди,	 насамперед,	 людина	повинна	 зосередитися	 на	 власному	
покликанні	і	зробити	його	справою	свого	життя.	Адже	мета	осві-
ти — формування	людини	як	вищою	мірою	духовної	істоти.	Весь	
освітній	процес	спрямований	у	Г.	Сковороди	на	те,	щоб	допомогти	
учневі	 у	 пошуках	 і	 віднайденні	 самого	 себе,	 своєї	 внутрішньої	
божественної	сутності,	«внутрішньої	людини».	Людина	не	може	
досягти	багатства	і	внутрішньої	гармонії,	якщо	буде	заклопотана	
пошуками	поза	собою	якихось	благ.	А	тому,	стверджує,	що	основ-
на	мета	 виховання — навчити	 учня	 самоаналізу,	що	 допоможе	
йому	стати	на	правильний	життєвий	шлях	і	розвивати	здібності	
відповідно	до	обраного	фаху.
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ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

У ДОСЛІДЖЕННЯХ Г.СКОВОРОДИ 

Процеси	оновлення,	які	охопили	усі	сфери	життєдіяльності	
українського	 суспільства,	 вимагають	 суттєвих	 змін	 і	 в	

освітній	 галузі.	 Інтеграція	 у	 європейський	 та	 світовий	 освітній	
простір,	 перехід	на	нові	 освітні	моделі,	 запровадження	 іннова-
ційних	 технологій	навчання	 та	 виховання	 стають	 важливими	
завданнями	в	модернізації	вітчизняної	освіти.	

Загальна	соціальна	ситуація,	поява	якісно	нових	вимог	з	боку	
суспільства	до	особистості,	розмитість	і	девальвація	системи	тра-
диційних	цінностей	актуалізує	проблеми	формування	ціннісних	
орієнтацій	особистості	в	сучасних	умовах.	

На	сьогодні	маємо	ситуацію,	коли	особистість,	з	одного	боку,	
прагне	знайти	себе,	розкрити	свої	здібності,	самовиразитися	і	само-
реалізуватися,	бути	потрібним	іншим.	З	іншого	боку,	загострення	
кризи	 в	 економічній	 і	 соціально-культурній	 сферах,	 об’єктивна	
оцінка	негативних	тенденцій	у	нашому	суспільстві	викликає	супе-
речливе	ставлення	до	моралі,	домінування	у	значної	частини	людей	
нігілізму	та	інфантилізму,	сумніви	у	необхідності	бути	моральнісною	
особистістю,	керуватись	морально-етичними	цінностями.	

Зазначимо,	що	проблема	становлення	і	розвитку	морально-етич-
них	цінностей,	формування	ціннісних	орієнтацій	завжди	була,	та	
й	залишається	одним	з	магістральних	напрямів	наукового	пошуку	
в	філософії,	психології	та	педагогіці.

У	працях	Аристотеля,	Платона,	Протагора,	Сократа	розглядається	
поняття	«благо»,	яке	зумовлює	існування	людських	уявлень	про	«ба-
жане»	і	«належне».	Давньогрецький	філософ	Протагор	наголошує,	
що	вищою	цінністю	є	людина;	саме	вона	—	«це	міра	всіх	речей».	
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У	подальшому	пошуки	і	зусилля	науковців	щодо	питання	фор-
мування	цінностей	відображено	в	аксіології	—	науці	про	природу	
цінностей,	 зв’язок	 різних	цінностей	між	 собою,	 соціальними	 і	
культурними	факторами	та	структурою	особистості.	

Цінності		це	об’єкти,	явища	та	їх	властивості,	а	також	абстрактні	
ідеї,	що	втілюють	у	собі	узагальнені	ідеали	і	виступають	завдяки	
цьому	як	еталон.	Це	те,	що	людина	найбільше	цінує	у	житті,	ото-
чуючому	її	світі,	людях,	матеріальній	та	духовній	культурі;	те,	чим	
вона	особливо	дорожить	і	чому	надає	найважливіше	значення.	

З	філософського	і	нормативного	обсягу	етики	можемо	виокреми-
ти	ті	морально-етичні	цінності,	що	відповідають	загальноприйнятим	
у	світі	принципам	поведінки	та	належать	до	загальнолюдських	
цінностей,	мають	 універсальне	 значення	 та	необмежену	 сферу	
застосування	—	доброта,	правда,	любов,	чесність,	гідність,	краса,	
мудрість,	справедливість,	порядність,	єдність	слова	і	справи,	терпи-
мість,	доброзичливість,	тактовність,	делікатність,	справедливість,	
самокритичність,	культура	мови	та	ін.	Вони	визначають	поведінку	
людини,	її	ставлення	до	суспільства,	забезпечують	внутрішню	по-
требу	особистості	до	здійснення	моральних	дій	та	вчинків.	

Особливу	роль	відіграють	цінності,	які	людина	ставить	перед	
собою	як	цілі.	Тоді,	все	те,	що	вона	робить	для	їх	досягнення,	набуває	
особливого	змісту.	При	цьому	відбувається	перенесення	зусиль	із	
самої	цілі	на	процес	діяльності.

Формування	морально-етичних	ціннісних	орієнтацій	—	важлива	
умова	повноцінного	розвитку,	так	у	народній	мудрості	стверджу-
ється:	 той,	 хто	встигає	 у	науці,	 але	 відстає	 від	моральних	норм,	
більше	відстає,	ніж	встигає.	Тому,	морально-етичні	вимоги,	висока	
і	багатогранна	міра	моральної	відповідальності	і	норм	поведінки,	
визначає	відповідальність	за	результати	діяльності	особи	в	інтер-
есах	майбутнього	держави,	а	отже	й	свого	майбутнього.	

Духовні	витоки	моралі	українського	народу	глибоко	розкриті	у	
працях	Г.	Сковороди	про	духовний	світ	людини.	Шлях	до	морального	
вдосконалення	філософ	бачив	у	самопізнанні,	освіті,	науці.	«Кож-
ний	повинен	пізнати	свій	народ,	і	в	народі	себе»,	—	стверджував	
філософ	[2,	c.	115].

Як	зазначає	М.	Семікін,	творчості	Г.	Сковороди	притаманний	
діалогізм,	 багато	 творів	філософа	містять	 у	назві	 слово	 «діалог»	
або	його	синоніми	[1].	Діалогом	є	все	життя	Г.	Сковороди,	у	якому	
«відбувається	зустріч»	різних	смислів,	культур,	поколінь.	
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Загалом,	історія	людства	–	це	діалог,	що	є	засобом	здійснення	
комунікативних	 зв’язків,	 умовою	взаєморозуміння	людей,	 про-
відним	чинником	взаємодії	культур.	 Ідеї	діалогу	мають	глибоке	
історичне	коріння.

Відтак	діалогічність	 є	 тією	вимогою	у	навчанні	й	вихованні,	
без	якої	не	можна	залучити	людину	до	різних	«світів»	та	думок,	
до	визнання	багатовимірності	буття	людини,	до	якого	належить	
розвинена	система	спілкування,	артефакти	культури,	навчання,	
виховання	тощо.	

У	працях	Г.	Сковороди	наголошується	на	природному	прагненні	
людини	до	діалогічності,	толерантності,	шляхетності	та	інтелігент-
ності,	гармонізації	відносин	із	Всесвітом,	що	зумовлено	природою	
людини.

Г.	Сковорода	відстоював	думку	про	важливість	шанобливого	
ставлення	до	почуттів	особистості,	наголошував	на	необхідності	
гуманного	ставлення	до	дитини	як	до	особистості	з	власним	вну-
трішнім	світом,	з	яким	учителю	потрібно	рахуватися	й	допомагати	
їй	знайти	дорогу	до	щастя	[3].	

Таке	піклування	про	учня	з	боку	вчителя	можливе	за	умови	
наявності	в	нього	гуманних	рис	характеру,	найголовнішими	з	яких	
просвітитель	вважав	любов	і	повагу	до	особистості	учня.	Метою	
педагога	є	виховати	мислячу,	чуйну,	освічену,	працелюбну	людину	
із	світлим	розумом	і	гарячими	почуттями,	здатну	віддано	служити	
своєму	народові.	

Прищеплення	високих	моральних	якостей	учням	Г.	Сковорода	
вважав	найважливішим	обов’язком	учителя,	а	добропорядність,	
чесність,	 служіння	 добру	—	 домінуючими	рисами	 у	 стосунках	
учителя	з	учнями.	

На	наш	погляд,	виховним	ідеалом	у	працях	Г.	Сковороди	є	лю-
дина,	що	керується	у	власній	життєдіяльності	такими	ціннісними	
орієнтаціями,	як	скромність,	вдячність,	щирість,	справедливість,	
працьовитість,	життєрадісність,	сердечність,	великодушність.	На	
думку	мислителя,	такі	цінності	притаманні	індивіду	від	народження,	
але	не	всі	пізнають	їх	у	собі	й	дотримуються	«блаженної	натури».	
Відстоюючи	ідею	«сродної	праці»,	як	основу	самореалізації	особи-
стості,	Г.	Сковорода	стверджував,	що	неробство	—	це	найбільше	
зло.	«Хто	труда	не	докладе,	той	до	добра	не	прийде»	[2].	

Іншим	джерелом	морального	виховання	особистості	є	вдячність.	
«У	вдячності	заховалося	всяке	благо,	як	вогонь	і	світло	втаїлось	в	
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кремінці».	Працьовитість,	як	прикметна	риса	характеру	самого	Г.	
Сковороди,	стала	важливою	засадою	його	педагогічної	системи.

Таким	чином,	до	педагогічних	пріоритетів	спадщини	Г.	Сковоро-
ди	належать	прагнення	навчити	людину	самопізнанню,	рефлексії,	
адекватному	сприйняттю	світу	і	себе	в	ньому,	а	також	постійному	
набуттю	нових	знань	і	самовдосконаленню,	тобто	саморозвитку	
теорії	«природного	права»	людської	особистості	на	гідний	спосіб	
життя.	Мислитель	відстоював	позиції	гуманізму	і	поваги	до	осо-
бистості,	 визнання	 самобутності	 людини	 та	 унікальності	 її	 вну-
трішнього	світу.
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ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА КОБЗАРІВ: 
ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ

Григорій	 Савич	Сковорода	 –	найвидатніша	постать	 у	 куль-
турному	й	літературному	житті	України	XVIII	ст.	Великий	

народний	мислитель,	 просвітитель	 і	 письменник,	 він	 у	 своїх	
творах	розвивав	цілий	комплекс	ідей,	актуальних	для	свого	часу,	
виражав	передові	погляди	українського	громадянства.	Його	бага-
тогранна	філософська	й	літературна	творчість	–	це	остання	ланка	
в	перехідному	періоді	від	давньої	української	літератури	до	нової.

Сковорода	не	тільки	проповідував	«чистоту	душевну,	сам	жив	
і	помер	у	тій	чистоті,	писав	книги	про	душевну	радість	і	спокій.	І	
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хоч,	здавалося,	далекою	від	життя	була	його	проповідь	і,	наче	б	то,	
нічого	від	того	не	змінилося	у	світі,	що	от	жив	і	проповідував	такий	
чоловік,	але	се	тільки	так	здається.	…	Якось	уже	у	нас,	у	українців,	
так	повелося,	що	всі	наші	великі	люди	не	з	панів	виходять.	Пани	
на	когось	іншого	працюють,	а	для	народа	українського	пророками	
являються	все	сини	самого	ж	народа»	[7,	с.	11].

Такими	ж	пророками	для	своєї	вітчизни	були	українські	кобза-
рі.	Їхня	творчість	настільки	унікальна,	неперевершена,	наскільки	
вона	мало	досліджена.

Ретельний	аналіз	творчості	Григорія	Сковороди	і	кобзарів	дає	
підстави	виокремити	такі	точки	перетину:	володіння	мистецтвом	
Слова;	 бідність;	 оволодіння	філософією	Дороги;	 виконання	 свого	
призначення	—	бути	вчителем	для	народу.

Розглянемо	їх	детальніше.
1.	Оволодіння	мистецтвом	Слова,	 розуміння	 і	 відчуття	його	

магічної	сили.	
Кобзарі	йшли	до	Бога	через	музику	і	спів,	шлях	до	Бога	шукав	і	

Григорій	Сковорода.	«Любив	дуже	Сковорода	грати	й	співати,	причім	
робив,	се	завжди	дуже	серйозно,	бо	знав,	що	пісня	й	музика	се	не	
так	собі	забава	(се	тільки	ми	зробили	собі	з	того	забаву).	Грав	він	на	
бандурі,	на	скрипці,	на	гуслях,	а	найчастіше	на	сопілці,	котру	він	
так	удосконалив,	що	міг	потім	наслідувати	на	ній	голоси	птиць»	
[7,	с.	25–26].

Усамітнюючись,	 блукаючи	по	полях,	 гаях,	 Сковорода	 багато	
розмірковував,	шукав	 «свій	шлях»,	 оскільки	 вирішив,	що	 «він	
не	буде	йти	ні	на	одну	із	стежок	світу,	а	создасть	сам	собі	свою».	І	
врешті	решт,	він	«покорив	у	себе	всі	ті	соблазни,	які	вели	його	на	
утерті	шляхи	світові	й	рішив,	що	піде	по	зовсім	іншій	стежці,	по	
своїй	власній»	[7,	с.	16].

Спілкуючись	 із	 людьми,	 повчаючи	 їх	не	 тільки	Словом,	 але	
й	прикладом	свого	життя,	чи	можна	визначити	скільки	душ	він	
врятував,	скільком	людям	допоміг	у	важку	хвилину?

Так	і	кобзарі,	співаючи	біля	церков,	на	ярмарках,	граючи	«на	
музика»	(вечорницях,	танцях	тощо)	доносили	до	слухачів	те,	що	
їм	було	необхідно,	давали	можливість	очистити	сльозами	душу.	

Пригадаймо	Шевченкового	«Перебендю»:
Сяде	собі,	заспіває:
«Ой	не	шуми,	луже!»
Заспіває	та	й	згадає,
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Що	він	сиротина,
Пожуриться,	посумує,	
Сидячи	під	тином.
Отакий-то	Перебендя,
Старий	та	химерний!
Заспіває	про	Чалого	–
На	Горлицю	зверне;
З	дівчатами	на	вигоні	–
Гриця	та	веснянку,
А	у	шинку	з	парубками	–	
Сербина,	Шинкарку;
З	жонами	на	бенкеті
(Де	свекруха	злая)	‒
Про	тополю,	лиху	долю,
А	потім	–	У	гаю;
На	базарі	–	про	Лазаря,
Або,	щоб	те	знали,
Тяжко-важко	заспіває,
Як	Січ	руйнували.
Отакий-то	Перебендя,
Старий	та	химерний!
Заспіває,	засміється,	
А	на	сльози	зверне	[8,	с.	23].

Тобто,	 як	 Сковорода	 знаходив	 для	 кожної	 людини	необхідне	
слово,	так	і	кобзарі,	співаючи	своїх	пісень	абсолютно	точно	відчу-
вали	запити	аудиторії,	даючи	змогу	задовольнити	душу	кожного	
окремого	слухача.

2.	Друга	ознака	—	бідність.	Як	категорія	у	фольклорі	бідність	
протиставлялася	багатству.	Бідний	отримував	моральну	характе-
ристику	і	ставав	синонімом	святого	і	праведного	[3,	с.	140].	У	хрис-
тиянській	традиції	широко	пропагується	аскеза,	прикладом	чого	є	
життя	святих	та	людей,	яке	присвятили	своє	життя	служінню	Богу.	
Тому	у	слов’ян	вважалося,	що	бідна	людина	стоїть	ближче	до	Бога.

За	аскезою	жили	кобзарі	й	лірники,	хоча	за	свідченнями	їхніх	
сучасників,	значна	частина	сліпців,	щоправда	це	більшою	мірою	
стосувалося	саме	кобзарів,	були	зовсім	не	бідними	людьми.	Вони	
мали	свої	хати,	досить	часто	були	одруженими,	навіть	мали	най-
митів,	які	працювали	на	їхній	землі.	Однак	самі	кобзарі	жили	за	
законами	Дороги,	а	тому	не	мали	нічого	зайвого	—	лише	той	мі-
німум,	що	був	необхідним	для	життя	—	одяг,	хліб,	вода	і	декілька	
копійок	(у	кращому	випадку).
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Так	само	аскезою	жив	Сковорода.	Він	«настільки	знав	величність	
бідності,	естетику	надлюдинства,	що	міг	сказати	собі:	«Не	бойся!	
Голод,	холод,	ненависть,	гоненія,	клевета,	руганье	и	вссякій	труд,	—	
сіе	все	здѣлает	тебя	остреѣе	и		крылатѣе»»	[6,	с.	346].	

Віктор	Петров	писав:	«Свою	камлотну	свитку	він,	гордовитий	
сіромаха,	носи,	як	пурпурну	мантію	кардинала».	Український	учений	
підтверджував	свою	думку	словами	самого	Сковороди:	«Людина	не	
може	не	бути	великою	й	велично-прекрасною»	[5,	с.	1528].

Філософ	 свідомо	 обрав	 собі	шлях	 старця,	 бідняка,	 сіромахи,	
оскільки	старець	то	«сан	як	раз	по	мені»	[4,	с.	299].	«Сан	старця»	
для	Сковороди	було	втілення	в	життя	ідеї	єднання	в	одній	іпостасі	
«первосвященства	й	царства»	[4,	с.	299],	оскільки	тільки	лишаючись	
низьким	і	простим,	можна	досягнути	вищих	верхів’їв	[4,	с.	300].	

3.	Мандруючи	по	рідній,	любій	їм	Україні,	і	Сковорода,	і	кобза-
рі,	єдналися	з	Великим	Шляхом	—	тобто	оволодівали	філософією	
дороги.	Для	українців	з	давніх	часів	Дорога	була	не	просто	шлях	
із	пункту	А	в	пункт	Б.	Це	був	сакральний	простір,	який	пролягав	
між	світами	живих	і	мертвих,	у	Цьому	світі	і	в	Потойбіччі.	У	сві-
тогляді	нашого	народу	все,	що	знаходилося	у	межах	хати,	двору,	
села,	міста	вважалося	світом	живих,	а	все,	що	знаходилося	за	їх-
німи	межами	—	світом	мертвих.	А	тому	й	існувати	в	ньому	могли	
далеко	не	всі.	Постійне,	точніше,	майже	постійне,	перебування	
на	Шляху	не	могло	не	позначатися	на	мандрівниках.	Усе	життя	
сліпих	 співців	 проходило	 у	 дорозі.	 До	 неї	 в	 них	 було	 особливе	
ставлення,	а	найбажанішою	смертю	була	смерть	у	дорозі.	За	своє	
життя	сліпці	проходили	значні	відстані,	а	окремі	райони	вивчали	
настільки,	що	могли	ходити	там	без	поводирів.	Так,	лірник	Андрій	
Зоря,	який	проживав	у	м.	Янові	у	батьківській	хаті	одного	разу	
пішов	з	іншими	лірниками	на	ярмарок	у	Калинівка,	яка	була	на	
значній	відстані.	Під	вечір	всі	порозходились,	а	Андрія	забули	і	
він	змушений	був	сам	добиратися	додому.	Його	батько	згадував:	
«Через	села	з	Калинівки	йде	дорога	до	Пикова,	а	є	поворот	на	Янів.	
Поворот	він	проминув,	вертатися	йому	не	хотілося,	і	він	пішов	у	
Пиків,	а	з	відти	приїхав	додому»	[1,	с.	670].	Інший	лірник	Мусій	
Шуга,	за	свідченням	В.	Боржковського	ходив	без	поводиря,	брав	
його	тільки	у	далеку	дорогу,	а	у	Вінницю	(16	верст)	і	по	Вінниці	
ходив	сам	[1,	с.	674].

Для	кобзарів	дорога	від	села	до	села	дорівнювалася	до	дороги	
до	 Бога,	шляхом	 до	 духовної,	моральної	 довершеності.	 Їх	шлях	
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з’єднував	мирські	місця	(міста,	села)	з	святими	–	церквами	і	мо-
настирями,	тобто	вони	були	з’єднувальною	ланкою	між	повсяк-
денним	і	духовним,	профанним	і	сакральним.	Тому	й	сприймали	
вони	його	як	паломництво,	відповідним	було	і	ставлення	до	них	
просто	люду.

Так	 само	 сприймав	Дорогу	 і	 Григорій	 Сковорода.	Окрім	 того,	
митець	уособлював	Дорогу	з	людським	життям.	Він	писав:	«Житіе	
наше	есть	путь,	а	исход	к	щастію	не	коротенькой»;	«Жизнь	наша	
есть	путешествие».

3.	І	мандрівний	філософ	і	мандрівники-співаки	були	вчителями,	
носіями	духовних	знань,	моральності,	ідейними	натхненниками	
боротьби	за	Свободу,	Волю,	Віру,	Справедливість.	

С.	Єфремов	у	своєму	підручнику	«Коротка	історія	українського	
письменства»	писав	про	Г.	Сковороду:	«Сковорода	провадив	мандро-
ване	життя	і	навчав	людей	словом	і	творами	своїми	…	Сковорода	
не	хотів	сам	тільки	втішатись	наукою,	а	ділився	нею	з	людьми	…	
навчав	як	по	правді	жити	та	людей	любити,	—	навчав	писаними	
творами,	а	ще	більше	живим	словом:	по	ярмарках,	під	церквами,	
в	хатах	і	палацах»	[2,	с.	91–94].

	Там	само	—	на	ярмарках,	під	церквами,	у	хатах	і	палацах	співали	
свої	думи	кобзарі.	Їх	зустрічали	з	великою	повагою,	для	селян	була	
велика	честь,	коли	кобзарі	обирали	їхню	хату	для	співу.	

Отже,	місце	 співу/спілкування	 з	 людьми	 становить	ще	 одну	
точку	перетину.	

Варто	зазначити,	що	слухання	кількох	дум	у	виконанні	кобзаря	
прирівнювалося	до	перебування	на	службі	церковній.

Однак	згодом,	зі	зміною	політичної	ситуації	в	Україні	«почали	
були	забувати	свою	старовину	і	кобзарі	почали	були	не	так	пере-
водитись,	як	ховатись,	бо	й	од	поліції	було	їм	не	мало	гонитви,	а	то	
й	бійки	та	арештів.	Але	останніми	часами	знов	кобзарів	намножи-
лось	і	знов	ходять	вони	всюду	з	своїми	кобзами	та	співають	людям	
на	розвагу	та	добру	науку	(виділення	наше	—	О.	Д.)	дум	і	пісень	
козацьких	і	всяких	инших»	[2,	с.	105].

Отже,	на	підставі	вище	викладеного	ми	можемо	стверджувати,	
що	 і	 Сковорода	 і	 кобзарі	 були	мандрівними	учителями	україн-
ського	народу,	охоронцями	чистоти	душі	та	моральних	наративів,	
володарями	Слова	і	знавцями	законів	Всесвіту.	Їхні	життя	були	
присвячені	 не	 накопиченню	багатства,	 а	 пошуку	 своє,	 власної	
дороги	до	Бога.
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ПОСТАТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Святість	життя	полягає	в	робленні	добра	людям.	Щоб	пізнати	
Бога,	треба	пізнати	самого	себе.	Поки	людина	не	знає	Бога	

в	самім	собі,	годі	шукати	його	у	світі	 [1].
Григорій	Савич	Сковорода	(1722-1794)	-	видатний	український	

філософ-містик,	богослов,	поет,	поліглот,	педагог,	він	зробив	зна-
чний	вклад	 в	 східнослов’янську	 культуру.	 Автор	 байок,	 пісень,	
ряду	філософських	творів,	серед	яких	«Сад	божественних	пісень»,	
«Байки	харківські»,	«Убогий	жайворонок».	

Григорій	Сковорода	народився	22	листопада	(3	грудня)	1722	року	
в	селі	Чорнухи,	Лубенського	полку,	в	родині	козака.	З	дитинства	
виявляв	здібності	й	бажання	вчитися.	Освіту	здобув	у	Києво-Мо-
гилянській	академії,	де	освоїв	кілька	іноземних	мов,	в	тому	числі	
німецьку,	латинську,	грецьку.

Сковорода	вів	незвичайний,	мандрівний	спосіб	життя,	за	що	
названий	українським	«Сократом».	Григорій	Сковорода	став	пер-
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шим	українським	філософом.	За	життя	йому	пропонували	багато	
різних	посад,	але	мандрівний	філософ	понад	усе	цінував	свою	волю,	
право	самому	визначати	своє	життя,	жити	так,	як	йому	до	вподо-
би,	спілкуватися	з	людьми	різного	віку	та	професій	—	це	Григорій	
Сковорода	вважав	найбільшим	щастям	для	себе.

Головним	 змістом	людського	 існування	 Григорій	 Сковорода	
вважав	самопізнання.	Свої	книги	він	писав	химерною	сумішшю	
церковнослов’янської,	української	та	російської	мов,	байки	—	ро-
сійською	книжною	мовою,	пісні	–	українською.

Все	своє	життя	Григорій	Савич	наполягав	на	освіті,	протистав-
ляючи	свої	ідеї	церковній	схоластиці.	Був	переконаний,	що	боже	
царство	знаходиться	всередині	кожної	людини.	Для	Г.	Сковороди	
цінність	має	«внутрішня	людина»,	душа.	«Царство	Боже	всередині	
нас	—	заявляє	він.	—	Щастя	у	серці,	серце	в	любові,	любов	же	в	зако-
ні	вічного»	[2].	Тобто	щастя,	до	якого	прагне	людина,	визначається	
нашим	внутрішнім	душевним	станом	і	не	пов’язане	зі	світом	мате-
ріальних	речей:	«Щастя	наше	є	світом	душевним,	але	цей	світ	не	
відноситься	до	якоїсь	речовини;	він	не	золото,	ні	срібло,	ні	дерево,	
ні	вогонь,	ні	вода,	ні	зірки,	ні	планети»	[2].

Як	філософ,	завжди	базувався	на	знаннях	Біблії.	Слідувати	сво-
їй	природі	означає	слідувати	Богу	—	так	вважає	мислитель.	Це	є	
«найсолодше	джерело	миру,	щастя	та	мудрості».	«Якщо	не	будеш	
коритися	Господові,	—	попереджає	мислитель,	—	то	сум	загризе	
душу	твою	 серед	позолочених	палат	 і	 заплачеш,	 згадуючи	поля	
зелені.	Рано	скажеш:	«Коли	той	день	пройде?..»	А	увечері	скажеш:	
«Коли	світанок	наступить?»	[1].

Філософія	Сковороди	охоплює	усі	сфери	людського	життя.	Він	
багато	говорить	про	щастя,	розуміння	щастя	і	шляхи	досягнення	
внутрішньої	гармонії.	Григорій	Сковорода	пропонує	людям	почати	
шлях	до	щастя	з	пізнання	себе	і	невпинного	внутрішнього	духовно-
го	самовдосконалення.	В	трактаті,	«Розмова	п’яти	подорожніх...»,	
Г.	Сковорода	намагається	дати	свій	рецепт	досягнення	щастя,	дис-
танціювавшись	від	зовнішнього	світу	й	зосередившись	на	внутріш-
ньому	світі	людини:	«Подякуймо	отцю	нашому	небесному	за	те,	що	
він	відкрив	очі	наші.	Тепер	розуміємо,	в	чому	полягає	наше	істинне	
щастя.	Воно	живе	у	внутрішньому	серці	нашого	світу,	а	світ	у	згоді	
з	Богом...	Тілесне	здоров’я	є	ніщо	інше,	як	рівновага	і	згода	вогню,	
води,	повітря	і	землі,	а	приборкання	бунтівних	думок	є	здоров’я	
душі	й	життя	вічне»	[1].	Проте	зосередження	на	внутрішньому	світі	
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людини,	«внутрішня	робота»,	що	веде	до	щастя,	не	означає	безді-
яльності	в	зовнішньому	світі.	Навпаки,	природа,	тобто	божественна	
натура,	запалює	людину	до	праці	в	цьому	світі,	аби	сплести	«вінець	
радості»	Творцеві.	«Звідки	ж	народиться	труд,	якщо	немає	бажання	
й	настирливості?	–	пише	Г.	Сковорода.	–	Де	ж	візьметься	бажання	
без	природи?	Природа	всьому	є	початкова	причина	й	рушійна	сила.	
Вона	є	матір’ю	бажання.	Бажання	ж	–	започаткування,	схильність	
і	рух.	Бажання,	як	гласить	приказка,	сильніше	неволі.	Воно	прагне	
до	праці	й	радіє	з	неї,	як	зі	свого	сина.	Праця	є	живий	і	невсипущий	
рух	усієї	машини,	доки	не	довершиться	справа,	що	сплітає	твор-
цеві	своєму	вінець	радості.	Коротко	кажучи,	природа	запалює	до	
діла	і	укріпляє	в	праці,	роблячи	працю	солодкою»	[2].	Багато	уваги	
Сковорода	приділив	і	проблемам	виховання,	розробивши	прекрас-
ну,	струнку	і	просту,	проте	дійсно	геніальну	систему	виховання.	
Перший	 український	філософ	не	 видав	 за	життя	жодної	 книги	
своїх	творів,	але	його	ідеї,	байки,	поезії	з	неймовірною	швидкістю	
поширювались	світом,	люди	переповідали	їх	один	одному,	велику	
їх	частину	знали	на	пам’ять.	На	щастя,	твори	Сковороди	збереглися	
в	своїй	більшості.	Хоча	хіба	вони	могли	не	зберегтися,	коли	час	не	
владний	над	творчістю	такого	рівня?	Григорій	Сковорода	залишив	
нам	різноманітну	творчу	спадщину.	Це	і	ліричні	вірші,	частина	з	
яких	стали	народними	піснями,	і	гострі	викривальні	вірші,	у	яких	
ми	бачимо	засудження	вад	тогочасного	суспільства,	і	глибокі	притчі,	
і	повчальні	байки.		Жодна	сфера	життя	людини	не	лишилася	поза	
увагою	мандрівного	філософа	Григорія	Сковороди.	Його	творчість	
цікава	нам	 і	досі,	а	уважний	читач	знайде	у	філософських	 ідеях	
Сковороди	відповіді	й	на	свої	власні	питання...	Філософи,	літерату-
рознавці,	публіцисти,	педагоги	постійно	досліджували	і	продовжу-
ють	досліджувати	й	оцінювати	творчість	українського	мислителя.	
Дослідження	спадщини	видатного	українського	педагога,	філософа,	
освітянина	Г.	Сковороди	було	і	залишається	сьогодні	актуальною	
проблемою.	Як	зазначає	В.	Г.	Кремень,	у	Г.	Сковороди	«філософія	
серця»	є	ствердженням	нового	підходу	до	розуміння	людини,	сенсу	
її	буття	і	призначення	у	світі.	Такий	кордоцентричний	підхід	має	
тривалу	 вітчизняну	 традицію	 і	 започаткований	 в	 ранніх	 літе-
ратурних	пам’ятках	праукраїнського	 суспільства	Київської	 Русі.	
Характерною	особливістю	філософської	 системи	 Г.	 Сковороди	 є	
об’єднання	людини	і	світу.	У	філософському	вимірі	це	означає	ство-
рення	цілісної	філософії,	яка	інтегрує	етику,	онтологію,	філософську	
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мудрість	і	моральну	поведінку	[3].	Невипадково	за	відомим	ученим	
міцно	закріпилося	визначення	«перший	розум	наш…»	та	визнання	
вітчизняною	і	світовою	громадкістю	феномену	неординарності	мис-
лителя,	творчість	якого	є	предметом	постійних	наукових	пошуків	
як	в	Україні,	так	і	далеко	за	її	межами.	Сковорода	–	вічний,	а,	отже,	
сучасний.	І	актуальний	як	ніколи.
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КОНЦЕПТ «ДОЛЯ» 
У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Вірування	в	надзвичайне,	потужне,	що	керує	життям	людей	
присутня	у	міфологічних	системах	усіх	народів	світу.

Учений	В.	Карев	в	енциклопедії	«Міфи	народів	світу»	тлумачить	
«Долю»	як	«неосяжну	силу,	дія	якої	зумовлює	як	окремі	події,	так	і	
все	життя	людини»	[5,	с.	472].

Дослідженню	уявлень	про	Долю	присвятили	свої	праці	О.	Потебня	
(«Про	Долю	та	споріднених	з	нею	істот»),	О.	Веселовський	(Розвідки	
у	 галузі	руського	духовного	вірша»	та	додаткова	стаття	«Декіль-
ка	нових	даних	про	народних	уявлень	про	Долю»),	М.	Васильєв	
(«Антропоморфічні	уявлення	у	віруваннях	українського	народу»),	
М.	Довнар-Запольського	(«Жіноча	доля	в	піснях	пінчуків»),	П.	Іванов	
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(«Народні	 оповідання	про	Долю	 (Матеріали	для	 характеристики	
світобачення	селянського	населення	Куп’янського	повіту)»)	тощо.

Доля	і	Недоля	—	«шеду»	і	«алад»	—	у	шумерській	міфології,	мойри	
у	греків,	Доля	і	Недоля	в	українців,	рожаниці	у	росіян,	наречниці	у	
болгар	та	інші.	Дамогейці	вірили,	що	у	богині	долі	та	ворожіння	Мі-
нори,	матір’ю	була	богинею	жіноцтва	і	займалася	ткацтвом.	За	пові-
домленням	Платона,	матір’ю	мойр,	богинь	долі	у	давніх	греків,	була	
богиня	необхідності	Ананка,	яку	зображали	із	веретеном	на	колінах.	
На	думку	В.	Карева,	веретено	–	образ,	що	об’єднує	мотив	прядіння	
та	ідею	світової	осі.	Уявлення	про	нитку,	як	зображення	людського	
життя,	а	її	розрив	—	смертю,	побутувало	у	евенків,	доган,	а	також	у	
скандинавській,	грецькій,	римській,	германській	міфології	[5,	с.	472].

У	слов’янських	народів	з	ткацтвом	була	пов’язана	богиня-по-
кровительки	жіночої	долі,	єдина	«жінка»	у	пантеоні	князя	Володи-
мира	—	Мокоша.	Як	бачимо	у	міфологічних	уявлень	народів	світу	
є	багато	спільного	[2,	с.	373].

У	 середньовіччі	 з	 долею	почали	 асоціювати	Фортуну,	 відоме	
колесо	Фортуни	—	універсальний	образ,	що	символізував	косміч-
ний	порядок.	

У	словнику-довіднику	«Знаки	української	етнокультури»	В.	Жай-
воронок	зазначає,	що	Доля	—	це	«божество-фатум»,	її	неминучість	
є	загальносвітовим	віруванням»	[2,	с.	192–194],	вона	призначається	
людині	Богом,	зовні	схожа	на	того,	кому	належить.	Проявляється	
вона	зіркою	на	небі,	коли	народжується	нова	людина,	відповідно,	
падіння	зірки	означає	чиюсь	смерть.	«Гірше,	коли	зірка	з	неба	впаде.	
«Погасне	доля!	–	залякано	шепочуть	дівчата»»	[1,	с.	13].	

Люди	дотримувались	різних	поглядів	щодо	місця	перебування	
Долі.	Вона	уявлялась	духом,	який	здатний	набувати	різних	образів	
людини	або	тварини.	За	іншими	оповідями,	Долі	не	можна	ні	про-
дати,	ні	обміняти,	від	неї	не	сховаєшся	і	не	втечеш	—	вона	завжди	
знайде	людину,	якій	належить.	Існували	повір’я,	згідно	яким,	лю-
дина,	навпаки,	має	знайти	свою	Долю.	Згадки	про	це	знаходимо	у	
народних	казках,	переказах,	легендах	тощо.

П.	Іванов	у	«Народних	оповіданнях	про	Долю»	виокремлює	три	
основні	групи	оповідань:

1.	Природжена	Доля.	Доля	—	душа	предків.	Сприймається	не	
як	просте	втілення	абстрактного	поняття,	вона	вважається	душею	
предків,	померлих	батьків	або	близьких	родичів,	таким	чином	вони	
були	відображенням	культу	предків,	покровителів	сімейного	(родо-
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вого)	вогнища.	Рештки	колишніх	жертвопринесень	зустрічаємо	у	
народному	звичаї	залишати	після	вечері,	особливо	на	великі	свята,	
їжу	для	Долі,	наприклад	на	Різдво,	Новий	рік	тощо.	

У	фольклорних	творах	найчастіше	згадується	Недоля	або	«ли-
хая»	Доля.	Що	має	людина	—	Долю	чи	Недолю	можна	визначити	
по	зовнішності	людини:	«Щаслива	Доля	–	людина	гарна,	одягнена	
у	багатий	одяг,	нещаслива	—	людина	негарна,	виглядає	брудним	
обірваним	жебраком»	[3,	с.	350].

Досить	часто	 в	 світоглядних	 уявленнях	Доля	 асоціюється	 зі	
Щастям.	Відображення	цих	уявлень	зустрічаємо	й	у	творах	Г.	Ско-
вороди,	де	вони	реалізуються	в	наступних	положеннях:

�� Бог	дав	долю	кожній	людині.	У	цьому	твердженні	Доля	для	
філософа	уособлюється	з	Щастям:	«Премилосерднѣйшая	мать	наша	
натура	и	отец	всякія	утѣхи	всякому	без	выбору	диханію	открыл	
путь	 к	щастію»	 [4,	 с.	 330];	 «премилосерднѣйшій	 отец	наш	всѣм	
открыл	путь	к	щастію»	[4,	с.	332–333];

�� Бог	дав	можливість	кожному	бути	щасливим	(«щастіе,	яко	
необходимая	необходимость,	тунѣ	вездѣ	и	всегда	даруется»	[4,	с.	
144]).	 Але	не	 всі	 знаходять	шлях	 до	щастя.	 Хоча	 для	 Сковороди	
щастя	полягало	у	простих	і	звичних	для	людини	речах:	

«А	я	буду	себѣ	тихо	
Коротати	милій	вѣк.
Так	минет	мене	все	лихо,
Щаслив	буду	человек»	[4,	с.	69]

Тобто,	для	філософа	щастя	–	спокій	душі,	а	істинне	щастя	–	«во	
внутренном	сердца	нашего	мирѣ,	а	мир	в	согласіи	с	Богом»	[4,	с.	343].

2.	Доля-ангел.	Це	той	ангел,	який	знаходиться	разом	із	малюком	
у	материнській	утробі	і	навчає	дитя	всьому,	що	йому	знадобиться	
у	майбутньому	житті.	Проте	при	народженні	він	б’є	маля	по	губах	і	
той	одразу	забуває	про	все.	У	подальшому,	земному,	житті	у	людини	
поступово	отримані	знання	відновлюються,	однак	це	відбуваються	
тільки	у	тому	випадку,	коли	людини	постійно	працює	над	собою,	
молиться,	 роздумує,	 	 «тоді	 із	 такої	 людини	виростає	 розумний,	
великий	муж».	В	іншому	випадку,	якщо	людина	веде	легковажне	
життя	і	не	пригадує	ангельське	повчання,	то	й	стає	вона	«нездібною	
та	зі	значними	моральними	вадами»	[2,	с.	351].

Вважалося,	що	Долю	можна	побачити.	Для	цього	необхідно	після	
обіду	на	Різдво	взяти	ту	ложку,	якою	їли,	вийти	з	нею	за	ворота	—	
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«там	 і	побачиш	Долю,	вона	пройде	по	вулиці	 і	озветься	до	тебе,	
назвав	по	імені».	Вважалося,	що	вона	завжди	з’являється	в	одному	
і	тому	самому	виді,	у	вигляді	людини,	якій	належить	[2,	с.	352].

Доля	може	озватися	до	людини	й	у	тому	випадку,	коли	хоче	
застерегти	від	лиха.	На	оклик	не	можна	було	озиратися,	тоді	точно	
станеться	щось	лихе.

Це	положення	у	творчості	Григорія	Сковороди	нами	не	виявле-
но,	що	й	не	дивно,	адже	воно	ближче	до	язичницького	світогляду.

3.	«Доля	—	душа	людини	або	його	двійник».	В	українців	спокон-
віку	була	надзвичайна	віра	у	передчуття.	В	народі	казали:	«Душа	
біду	чує»,	«Душа	щось	віщує»	[2,	с.	354].	У	цьому	випадку	концепт	
«Доля»	замінюється	концептом	«Душа»,	він	якщо	і	не	означає	одне	
й	те	саме,	проте	виражає	щось	семантично	близьке,	особливо	це	
видно	у	фольклорних	текстах.

Справою	Долі	був	шлюб,	звідси	й	поняття	про	судженого	(судже-
ну).	Звідси,	імовірно,	бере	свій	початок	уявлення	про	Долю	жінки,	
яка	являється	у	чоловічій	подобі	 і	навпаки.	Загалом	з	 ідею	Долі	
пов’язувалося	уявлення	про	Вищий	промисел	[2,	с.	358].

У	народі	також	побутувало	уявлення	про	три	долі	—	материн-
ську,	батьківську	та	Божу.	Материнська	доля	–	відповідає	ідеї	при-
родженості,	 таланту,	батьківська	—	випадковості	фортуни,	Доля	
приділена	 Богом	—	 ідеї	 присудженості,	 фатальності	 долі.	 Втім,	
П.	Іванов	підкреслював,	що	наприкінці	ХІХ	століття	це	уявлення	
вже	майже	зникло	в	українців	[2,	с.	362].

Три	 долі	 слов’ян	 відповідають	міфам	про	 трьох	 богинь	 долі,	
які	приходили	до	новонародженої	дитини	і	по	черзі	віщували	її	
майбутнє	[5,	с.	472].

Положення	«Доля	—	двійник	людини,	чи	її	душа»	відображено	у	
вченні	Сковороди	про	дві	натури	–	«видиму»	і	«невидиму».	Людина	
має	своє	тіло,	оболонку,	тобто	те,	що	називається	«видима»	натура.	
Значно	важливіша	натура	«невидима»	—	серце	і	душа	людини.	Тоб-
то	доля	виступає	як	єство	людини,	вона	робить	все	те,	що	повинна	
робити	людина	—	власниця	долі.

За	Сковородою	—	людина	є	творцем	власного	життя,	а,	отже,	і	во-
лодарем	власної	долі.	Людина	сама	має	обирати	свій	шлях:	«Не	одна,	
но	двѣ	воли	тебѣ	даннія.	Писанно	бо	єсть:	«Предложих	тебѣ	огнь	и	
воду»»	[4,	с.	91].	У	трактуванні	Сковороди,	Вогонь	—	символ	Божества,	
а	тому	і	символ	праведного	шляху,	узгодженого	з	власним	серцем,	
небайдужістю,	«паланням»	серця;	вода	—	це	символ	людського	життя,	
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сповненого	нестримних	бажань	і	невідповідностей	своїй	природі,	
але,	водночас,	символ	чистоти	помислів,	серця,	порухів	души.

Так	само	й	вода.	Українці	здавна	вважали	її	тісно	пов’язаною	
із	життям	людини	«людини	від	народження	до	смерті,	взагалі	все	
земне	природне	життя;	вважалося,	що	вода	була	від	початку	світу	
(у	колядці	—	«що	ж	нам	було	з	світа	початку?	Не	було	нічого	—	
одна	водонька»,	або	в	заклятті	—	«водичко,	найстарша	царичко»,	
або	віра	в	те,	що	посеред	землі,	десь	в	Єрусалимі,	знаходиться	пуп	
(центр)	землі,	звідки	випливають	усі	річки	та	моря	і	повертаються	
туди);	її	здавна	шанують	як	святу	—	у	воду	не	можна	плювати;	воді	
поклонялися,	 річкам,	 ставкам,	 озерам	 тощо	приносили	жертви;	
водою	обливалися	на	свята	(звідси	другий	день	Великодніх	свят	—	
Обливаний	понеділок);	в	обряді	пологів	проливання	води	символізує	
розкриття	джерел;	у	воді	купаються	з	ритуальною	метою	на	Купала;	
купаються	у	річці	також	на	Водохреща	(Йордань)	—	йорданська	
вода	особливо	корисна	для	здоров’я»	[2,	с.	106].

У	 творах	 Г.	 Сковороди	 з	 водою	пов’язаний	 образ	моря,	 який	
символізує	людське	життя:	солоне	море	–	дочасне	людське	життя,	
глибоке	мора	–	символ	Бога	і	Пресвятої	Трійці,	море	Богородиці,	віч-
них	райських	насолод,	Божої	хвали,	серця,	совісті,	книжної	праці,	
і,	в	той	же	час	—	море	сліз,	гріхів,	пристрастей,	сумніві,	смерті	та	
«вогнене	море	геєнське»	[6.	с.	65–66].

Таке	бінарне	бачення	світу	відображено	у	вченні	філософа	про	
протистояння	двох	натур	—	«видимої»	і	«невидимої»,	тіла	і	душі,	у	
боротьбі	добра	і	зла,	людина	має	прагнути	і	робити	все	можливе,	
що	обрати	вірний	шлях,	зробити	правильний	вибір,	і	таким	чином	
зберегти	свою	душу	чистою	і,	поступово,	крок	за	кроком,	наблизи-
тись	до	Бога:	

«Щаслив	тот	и	без	утѣх,	кто	побѣдил	смертный	грѣх.
Душа	его	—	Божій	град.	Душа	его	—	Божій	сад»	[4,	с.	54];
Отже,	концепт	«доля»	у	творчості	Григорія	Сковороди	у	переваж-

ній	більшості	відповідає	баченню	народному.	У	працях	філософа	
він	відображається	із	двома	положеннями:	1)	природжена	доля;	2)	
доля	як	двійник	людини	чи	її	душа.	

У	першому	розумінні	концепту	філософ	убачає	щастя,	яке	досить	
часто	у	його	творах	стає	синонімом	долі,	у	тихому	житті	за	Божими	
законами,	житті	аскезою,	житті	зі	спокоєм	у	душі.	Оскільки	істин-
не	щастя	«во	внутренном	сердца	нашего	мирѣ,	а	мир	в	согласіи	с	
богом»	[4,	с.	343].
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У	другому	—	Григорій	Савович	втілює	ідею	існування	двох	на-
тур	—	«видимої»	і	«невидимої»,	які	співзвучні	ідеї	двійника	людини.	
У	цьому	випадку	доля	виступає	як	єство	людини,	вона	робить	все	
те,	що	повинна	робити	людина	—	носій	цієї	долі.	
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ФЕНОМЕН ЩАСТЯ: 
ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Щастя	людини	 як	 загально-соціальна	цінність	 особливо	
гостро	постає	для	сучасної	України	у	світлі	тих	суттєвих	

перетворень,	які	відбуваються	нині.	Військова	агресія,	тероризм,	
інформаційно-психологічний	вплив	призводять	 до	 того,	що	 у	
громадян	виникають	сумніви	щодо	прогресивного	розвитку	ща-
сливого	 українського	 суспільства.	Щастя	 громадян	 забезпечує	
щастя	суспільства,	щасливе	суспільство	підвищує	щастя	людини.	
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Нехтування	 самопочуттям	людей,	 ігнорування	прогресуючого	
зростання	 кількості	 нещасливих	 людей	 обертається	 загрозами	
для	національної	безпеки	країни	[2,	с.	65].	

Людству	протягом	всієї	історії	свого	існування	доводилося	вирі-
шувати	безліч	важливих	питань,	серед	яких	проблема	сенсу	життя	
завжди	була	найгострішою,	найскладнішою	та	безперечно	зали-
шається	такою	і	зараз.	Людина	не	може	відчувати	себе	щасливою,	
не	розуміючи	для	чого	вона	живе.	Поняття	«щастя»	і	«сенс	життя»	
мають	тісний	зв’язок,	вони	поєднують	у	собі	моральну	свідомість	та	
духовний	досвід	кожної	людини.	Кожен	із	нас	хоче	бути	щасливим,	
а	що	ж	таке	щастя?	У	чому	воно?	Хтось	вбачає	його	в	любові,	сім’ї,	
дітях,	хтось	—	у	праці,	в	яку	він	вкладає	свою	душу,	ще	інший	—	у	
владі,	достатку,	а	хтось	—	у	мирі	та	спокої.	

Виникає	й	інше	питання,	чи	прагне	людина	досягти	своїми	ді-
ями	щастя	для	себе,	чи	досягти	його	для	всіх:	своєї	родини,	країни,	
всього	 людства.	Аби	 осмислити	проблему	щастя	 звернемося	 до	
спадщини	великого	філософа	України	Григорія	Сковороди,	який	
прагнув	 відшукати	формулу	щастя	 та	 відкрити	 людям	 істину,	
правду	життя	і	його	суть.

Вивченню	проблеми	щастя	присвячені	наукові	розвідки	вітчизня-
них	та	зарубіжних	учених:	Г.	Сковороди,	К.	Роджерса,	А.	Кемпбелли,	
Ф.	Конверса,	Н.	Бредберна,	Р.	Вілсона,	М.	Поповича,	В.	Шкоди.	Щастя	
як	суб’єктивне	благополуччя	розглядали	у	своїх	працях	М.	Фордіс,	
А.	Бек,	Л.	Джозеф,	Т.	Льюїс,	Ф.	Ендрюс,	Н.	Хамітов,	С.	Крилова	й	інші.

Григорій	Сковорода	увійшов	у	свідомість	українського	народу	
як	філософ,	поет,	педагог,	співець,	байкар,	мудрець-мандрівник,	що	
з	торбою	за	плечима	і	сопілкою	за	поясом	ходив	від	села	до	села,	
висловлював	людям	свої	погляди	на	життя,	співав	пісні,	розповідав	
притчі,	роз’яснював	священні	книги	Біблії.	Він	пише	багато	поезій,	
філософських	трактатів,	в	яких	подає	ідеальний	образ	людини,	яка	
може	бути	щасливою.	Поняття	щастя	нерозривне	із	самопізнанням,	
через	яке	виявляється	«внутрішня»,	«сердечна»,	«єдина»	людина,	
ми	досягаємо	заглиблення	у	внутрішнє	«Я»	та	розпізнаємо	«спорід-
неність»	власної	особистості	з	певним	типом	діяльності	—	фізичної	
або	духовної,	що	і	забезпечує	можливість	спорідненої	праці,	«що	
відповідає	природним	схильностям	людини»	[6].	У	цьому	Григорій	
Сковорода	вбачав	справжнє	щастя	людини.	

В	одному	з	творів	«Саду	божественних	пісень»	він	радить	шукати	
щастя	в	самому	собі.	Хіба	може	бути	щасливою	та	людина,	яка	не	



НАПРЯМ ДРУГИЙ

104 Збірник матеріалів

до змісту >>

знає	себе,	не	знає,	чого	хоче?	Філософ	радить:	найпотрібніше	тобі	ти	
знайдеш	лише	у	собі;	подивися,	як	живеш:	друга	у	собі	знайдеш	[6].	

Ідея	 людського	щастя,	 розв’язується	 Григорієм	Сковородою	в	
єдності	трьох	основних	координат	існування	всього	сущого:	макро-
космосу	—	це	навколишній	всесвіт,	мікрокосмосу	—	це	світ	людини	
та	світу	символів	—	світ	Біблії,	а	також	світ	концентрації	духовних	
здобутків	людської	цивілізації,	презентованих	у	міфології	та	фоль-
клорі.	Кожен	із	цих	світів	є	двонатурним,	тобто	має	дві	природи	
внутрішню	(духовну)	та	зовнішню	(матеріальну).	Першопричиною	
руху	світів	виступає	природа	внутрішня	[1,	с.	65].	

Григорій	 Савович	не	 заперечує	 ролі	 й	 значення	наукових	 і	
технічних	досягнень,	але	відзначає	недостатність	цього	прогресу	
самого	по	собі	для	людського	щастя,	вважаючи	важливішою	в	цьому	
розумінні	науку	про	умови	і	способи	забезпечення	щасливого	життя.	

Професор	С.	Ярмусь	зауважує,	щоб	пізнати	щастя,	як	твердив	
Григорій	Сковорода,	необхідно	пізнати	Бога.	Цей	процес	має	бути	
як	практичним,	так	і	духовним,	тому	що	людина	є	єдністю	духу	
і	плоті.	Правильне	розуміння	світу,	що	виходить	з	правильного	
розуміння	Бога,	стає	основою	щастя.	Головною	ж	перешкодою	до-
сягнення	щастя	людиною	є	страх	смерті.	Людське	життя	Григорій	
Сковорода	 вважає	подорожжю	до	 справжнього	щастя,	 яке	не	 з	
тимчасовими	примарними	втіхами,	а	з	тривалою	веселістю	духа,	
яка	прагне	істини	доброчинства	[8,	с.	174–186].	Григорій	Сковорода	
приходить	до	висновку,	що	справжнє	життя	полягає	в	щасті,	а	ща-
стя	—	в	поєднанні	природних	здібностей	із	загальним	інтересом.	
Він	пише:	«щаслив,	кто	сопряг	сродную	себе	частую	должность	с	
общею,	сія	есть	істинная	жизнь»	[5,	с.	287].	

Погляди	 Григорія	 Сковороди	на	проблему	щастя	 людини	 як	
важливу	категорію	її	суспільного	буття	мають	дієву	актуальність	
сьогодні,	зокрема	в	контексті	духовного	вдосконалення	суспільства	
шляхом	його	 виховання.	Щастя	 Григорій	 Сковорода	 тлумачить	
насамперед	як	найнеобхідніше	благо,	потребу	в	якому	відчувають	
всі.	Порівняно	до	інших	потреб,	людина	найбільше	потребує	ща-
стя.	Але	не	всі	люди	мають	істинне	уявлення	про	справжнє	щастя.	
Здебільшого	як	сучасна,	так	і	тогочасна	людина	пов’язує	щастя	з	
насолодою	земними	благами,	володінням	тлінними	цінностями.

Таким	чином,	актуальною	у	вихованні	є	проблема	зацікавлення	
людьми	життєвими	цінностями	в	 умовах	 відчутного	 зростання	
аморалізму	стосунків	у	суспільстві.	Тому	важливим	є	прищеплен-
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ня	розуміння	 того,	що	почуття	 самоповаги,	 привілей	почувати	
себе	людиною	досягається	лише	моральним	шляхом.	Допомогти	
знайти	справжні	цінності	життя	та	показати	моральні	шляхи	до	
них	—	найвище	покликання	педагога.	Він	зобов’язаний	відкрити,	
насамперед	молоді,	що	щастя	—	не	що	інше,	як	зустріч	людини	з	
собою,	із	справжньою	людяністю	у	власній	особі.	Це	також	зустріч	
з	іншою	людиною,	буття	якої	усвідомлюється	як	найвище	особисте	
благо.	Слушно	тому	звучить	думка,	що	«предмет,	із	яким	пов’язано	
щастя,	ніколи	не	річ,	але	завжди	особа»	[5,	с.	176].

Погляд	Сковороди	на	щастя	—	ідеалістичний,	християнський,	
що	ґрунтується	на	Священному	Писанні	та	на	особистому	життє-
вому	досвіді	мислителя.	Поняттю	щастя	він	надає	екзистенціаль-
ного	характеру.	Воно	стосується	пізнання	самого	себе,	природного	
обдарування	 людини,	 тобто	 сродності,	 відокремлення	 легкого	 і	
потрібного	в	житті	від	важкого	і	непотрібного,	спокою	серця,	миру,	
дружби	та	любові	з	людьми	і	миру	з	Богом	[8,	с.	174].	

Як	зазначає	Д.	Чижевський,	особливу	увагу	Григорій	Сковорода	
приділяє	пізнанню	 самого	 себе,	що	 є	 способом	 здійснення	мети	
людського	життя.	Людина	повинна	зрозуміти,	що	джерело	щастя	
випливає	з	глибини	її	власної	істоти.	Проте	пізнання	взагалі,	як	і	
самопізнання,	доступне	людині	тільки	тоді,	коли	в	процесі	цього	
пізнання	буває	присутній	Бог.	В	такий	спосіб	у	Григорія	Сковороди	
категорія	щастя	виходить	поза	рамки	теорії	та	входить	у	царину	
життєвої	моралі	[7,	с.	132].	

Важливою	 і	цікавою	у	 творчості	 Сковороди	постає	проблема	
сродності,	 тобто	природжений	людині	нахил	 до	 даного	 людині	
способу	життя	й	заняття.	Мислитель	робить	висновок,	що	кожна	
людина	може	бути	щасливою,	якщо	вона	не	розминеться	зі	своїм	
природним	покликанням,	з	нахилом	до	певної	форми	життя	і	праці.	
Бо	коли	людина	усвідомлює	своє	призначення,	то	вона	щаслива.	
Такий	 висновок	 робить	 Сковорода	на	 основі	 власного	 досвіду.	
Сродне	життя	—	це	легке	і	приємне,	тому	і	щасливе.	Згідно	з	філо-
софією	Сковороди,	щастя	людини	є	 її	природним	обдаруванням.	
Він	говорив,	що	все	потрібне	для	життя	є	легким,	а	те,	що	важке	—	
непотрібне.	Щастя	в	серці	людини,	серце	в	любові,	а	любов	у	законі	
вічного	—	наголошував	мислитель	у	вступі	до	твору	«Вступні	двері	
до	християнської	добронравності»	[4,	с.	140].	

Однією	з	основ	філософії	Григорія	Сковороди	є	символіка,	що	
виступає	мистецьким	законом	його	творчості.	Триєдність	він	подає	
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символом	трикутника,	а	вічність	—	символом	кола,	що	охоплює	
трикутник.	Також	і	розуміння	щастя	вміщує	філософ	у	трикутне	
поняття.	У	нього	щастя	і	повний	трикутник	складають	окремі	ка-
тегорії,	які	є	об’єднаними	у	повноті	щастя.	Це	специфічні	частини	
універсального	щастя,	що,	у	свою	чергу,	базуються	на	основі	всебіч-
ного	примирення,	котре	є	також	потрійним	поняттям:	примирення	
людини	у	своїй	суті,	примирення	людини	з	Богом	і	примирення	
людини	з	іншими	людьми.	Саме	цей	трикутник	миру	і	щастя	вкла-
дається	в	рамки	трикутника	універсальної	любові,	котра	в	Божих	
заповідях	виявляється	в	категорії	любові	людини	до	Бога,	до	самої	
себе	і	до	свого	ближнього	[3,	с.	103].	Тож	найголовнішим	завданням	
людини	є	те,	аби	віднайти	душевний	спокій	та	щастя,	оскільки	це	
закладено	в	людині	від	природи	[8,	с.	185].	Цій	проблемі	Григорій	
Сковорода	присвятив	усе	своє	життя	та	всі	свої	філософські	зусилля,	
що	й	було	для	нього	справді	щастям.	

Отже,	одним	із	актуальних	завдань	сьогодення	є	розвиток	та	
виховання	духовності	у	молодого	покоління.	Дуже	важливо	сфор-
мувати	у	молоді	прагнення	до	загальнолюдських	цінностей,	таких	
як:	добро,	краса,	любов,	милосердя,	справедливість,	толерантність,	
готовність	допомагати	іншим	тощо.	Осягнення	вищих	духовних	
цінностей	веде	до	усвідомлення	істинного	сенсу	життя	та	досягнення	
справжнього	щастя.	Щастя	людині	стає	доступним	при	поєднанні	
самопізнання,	сродної	праці,	прагнення	моральної	досконалості	та	
поміркованого	задоволення	необхідних	матеріальних	і	духовних	
потреб.	Це	допоможе	людині	відчути	себе	щасливою	та	принести	
щастя	іншим	людям.

Суголосні	поглядам	 Григорія	 Сковороди	 у	 тому,	що	 важливо	
знайти	себе	у	житті,	знайти	своє	заняття	за	спорідненістю,	бо	нема	
нічого	радіснішого,	аніж	жити	за	призначенням.
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ОСВІТА І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
(ЗА ПРОСВІТНИЦЬКИМИ ІДЕЯМИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ)

Проблема	розвитку	цілісної	людської	особистості	є	провідною	
у	творчій	спадщині	Григорія	Сковороди.	Він	неодноразово	

підкреслював,	що	 кожна	людина	 –	 це	ніби	маленький	 світ,	 і	 її	
так	 важко	пізнати,	 як	 відшукати	 «у	 всесвітній	машині	начало»	
[1,	 с.	 248].	На	 думку	просвітителя,	 освіта	 і	 розвиток	 особистості	
перебувають	 у	 тісному	 взаємозв’язку,	 адже	 більшість	 якостей	
людини	формуються	внаслідок	її	освіти.

Освітньо-філософські	ідеї	мислителя	щодо	розвитку	особистості	
сповнені	низкою	смислів,	по-перше,	ці	ідеї	мають	смисл	осягнення	
дійсності	через	 самопізнання;	по-друге,	розвиток	особистості	 за-
безпечує	її	інтелектуальне,	моральне,	духовне	зростання,	що	дає	
можливість	творення	культурних	цінностей,	вивищує	особистість	
у	суспільстві	і	робить	її	елітарною;	по-третє,	розвиток	особистості	
допомагає	їй	осягнути,	в	чому	полягає	її	щастя.	Ці	смисли	сповнюють	
вчення	Григорія	Сковороди	гуманізмом	та	надають	їм	ціннісного	
педагогічного	змісту	[3].	

Особливого	значення	для	розвитку	особистості	Григорій	Сково-
рода	надавав	народному	родинному	вихованню.	Його	педагогічні	
ідеї	сформувалися	саме	з	українського	родинного	виховання	в	ко-
зацькому	середовищі,	яке	він	отримав	у	ранньому	дитячому	віці.	
Педагогічна	мудрість	народу	мала	колосальний	вплив	на	формуван-
ня	світогляду,	виховного	ідеалу	та	педагогічної	позиції	видатного	
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мислителя.	Аналізуючи	родинне	виховання	він	наголошує	на	двох	
батьківських	чеснотах:	«благо	народити	й	благо	навчити».	Саме	
рідна	материнсько-батьківська	школа	пробуджує	в	серці	дитини	
волю	духу,	плекає	духовний	тип	та	допомагає	 їй	пізнати	себе	—	
усвідомити	життєву	програму	своєї	душі	й	здійснити	її	у	власному	
самостійному	житті.	Українську	народну	педагогіку	Григорій	Ско-
ворода	відносив	до	могутнього	фактора	розвитку	особистості	на	
національних	засадах,	 тобто	формування	власного	українського	
«Я»	на	основі	пізнання	свого	народу	й	самого	себе.

Подальшого	 розвитку	 педагогічні	 ідеї	 Григорія	 Сковороди	
набули	у	період	його	викладання	в	Переяславському	та	Харків-
ському	колегіумах.	 Він	 чітко	 окреслив	 головну	мету	 освіти	—	
формування	внутрішнього	світу	особистості;	пізнання	і	розвиток	
притаманних	кожній	людині	здібностей	та	обдарувань,	щоб	вона	
мала	 змогу	 плідно	 реалізувати	 їх	 у	 самостійному	житті.	 Ідея	
природовідповідної	освіти	стає	основою	системи	його	педагогіч-
них	поглядів	та	позицій.	Сковорода	вважав,	що	освіта	повинна	
бути	доступною	для	всіх,	а	її	методи	сприяти	самопізнанню	та	
моральному	вдосконаленню.

Провідну	роль	в	реалізації	ідеї	розвитку	особистості	засобами	
освіти	філософ	відводив	учителеві.	Досягнення	цієї	мети	можливе	
за	умови	постійного	взаємозв’язку	між	учителем	і	учнем.	Вчителю,	
як	і	батькам,	належить	допомогти	дитині	відкрити	в	собі	внутрішнє	
істинне	знання,	виховати	в	серці	паростки	духовності,	пробудити	
волю	до	життя	і	допомогти	визріти	морально	для	духовного	народ-
ження	й	здійснення	життєвої	програми	своєї	душі.	

Григорій	Сковорода	розглядає	вчителя	як	носія	народних	цін-
ностей,	духовно-моральної	культури	та	високої	гуманності	 і	лю-
динолюбства.	Він	був	переконаний,	що	«учителю	належить	бути	
всюдисущому	в	народі,	тому	що	освіта	повинна	бути	з	народу,	для	
народу,	народною.	Обов’язок	учителя	пізнати	необхідність,	міру,	
приклад	і	властивості	істинної	освіти,	і	поєднувати	себе	з	народом»	
[1,	с.	253].	Від	освіченості	і	підготовленості	вчителя,	його	моральності	
і	культури,	як	твердить	просвітитель,	залежить	ефективність	розу-
мового	розвитку	учнів,	сформованість	у	них	уміння	орієнтуватися	
у	різноманітних	життєвих	ситуаціях	та	вироблення	загальнона-
ціональних	 і	 загальнокультурних	цінностей.	 Завдання	педагога	
просвітитель	вбачав	у	тому,	щоб	своєчасно	розкрити	внутрішній	
світ	дитини	і	спрямувати	її	діяльність	по	правильному	шляху.
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В	одному	з	листів	до	свого	учня	 і	друга	М.	Ковалінського	він	
писав,	що	справа	вчителя,	вихователя	велична	і	благородна:	«Так,	
мій	найдорожчий	Михайле,	це	не	тільки	велика	річ,	але	й	найве-
личніша...	Якщо	велика	справа	панувати	над	тілами,	то	ще	більша	
керувати	душами...	Якщо	важливо	лікувати	тіло,	то	чи	не	найваж-
ливіше	разом	з	тілом	зберігати	і	душу	людини	цілою,	здоровою,	
незіпсованою?»	[2,	с.	269].

Мислитель	визнає	за	вчителем	право	на	помилку,	яку	може	ви-
правити	учень.	Так,	у	листі	Ковалинському	від	30	січня	1763	р.	він	
звертається	до	нього	з	проханням:	«Якщо	в	грецьких	словах,	як	вони	
тут	написані,	я	припустився	помилки,	то	виправ	і	повідом	мене:	Не-
має	нічого	дорожчого	за	це,	і	знай	правило:	рука	руку	миє»	[2,	с.	260].

Важливими	для	розвитку	особистості	є	самопізнання	і	самоосвіта.	
Умовою	самопізнання	є	внутрішня	зібраність,	 самозаглибленість,	
зосередженість	на	духовному	прагненні	душі	жити,	якому	мають	
бути	підпорядковані	біологічні	потреби	організму	бути.	Так	людина	
відкриває	в	собі	знання	самої	себе	–	«внутрішню	людину»	і	здійснює	
свою	внутрішню	духовну	сутність,	програму	своєї	душі	у	«спорідненій	
праці»,	згідно	зі	своїм	природним	покликанням.	У	самопізнанні	лю-
дина	осягає	істину,	а	спорідненою	працею	забезпечує	себе	ресурсом	
самостійної	сили	для	істинного	життя	в	культурному	саморозвитку.	
Григорій	Сковорода,	як	відомо,	постійно	займався	практиками	самоу-
досконалення	і	стежив	за	духовним	розвитком	своїх	друзів	та	учнів.

Сковорода	вважав,	що	для	педагога	самоосвітня	діяльність	буде	
ефективною,	якщо	він	постійно	і	наполегливо	працюватиме	над	
удосконаленням	професійної	компетентності,	розвитком	педагогіч-
ної	майстерності,	підвищенням	наукового	та	загальнокультурного	
рівня.	Він	рекомендував:	«Знаходь	годину	і	щоденно	потроху,	але	
обов’язково	і	саме	щоденно,	підкидай	в	душу	…	слово	або	вислів	
і	немов	до	вогню	підкидай	потроху	поживи,	щоб	душа	живилась	
і	росла,	а	не	пригнічувалась.	Чим	повільніше	будеш	вивчати,	тим	
плодотворніше	навчання.	Повільна	постійність	нагромаджує	кіль-
кість,	більшу	від	сподіваної»	[1,	с.	229].

Провідна	 ідея	 всіх	 педагогічно-	філософських	праць	 Григорія	
Сковороди:	«Пізнай	самого	себе!»,	«Шукай	себе	всередині	себе!»	є	
надзвичайно	актуальною	і	своєчасною.	Пізнати	себе — це	насам-
перед	пізнати	свою	природу	(власну	сутність),	збагнути	вроджену	
життєву	програму	своєї	душі	(власну	долю),	а	через	себе — пізнати	
свій	народ	у	світі	питомої	культури,	осягнути	земну	природу	й	усві-
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домити	своє	місце	в	природі,	культурі,	світі	та	власною	волею	здійс-
нити	життєву	програму	своєї	душі.	Так	учитель	Сковорода	готував	
учнів	до	самопізнання	й	самоосвіти — до	самостійного	здобування	
істинних	дієвих	знань	через	розвиток	допитливості,	наполегли-
вості,	критичного	мислення,	самосвідомості,	а	також — до	життя	
по	справедливості	з	усвідомленням	обов’язку	й	відповідальності.

Єдиний	шлях	для	пізнання	своєї	«натури»,	«сродної	праці» — це	
освіта.	Її	Григорій	Сковорода	розцінював	як	спосіб	досягнення	ща-
стя	і	для	окремої	людини,	і	для	суспільства.	Щасливим	може	бути	
кожен,	варто	лише	«читати	блаженні	книги,	які	очищають	душу	
і	навчають	керувати	почуттями»	[1,	с.	423].

Тож	в	основу	розвитку	цілісної	особистості	Григорій	Сковорода	
поклав	гуманістичні	ідеї	природовідповідності	(необхідність	вияв-
ляти	та	розвивати	природжені	здібності,	таланти,	схильності	учнів),	
філософську	концепцію	«сродної	праці»	(реалізація	цілепокладання	
за	власними	здібностями,	нахилами,	талантами);	суспільний	ідеал	
діяльнісного	життя	 (виховання	 активної	 особистості),	 антропо-
логічний	 ідеал	щастя	 (пізнання	 самого	 себе	 та	 упорядкування	
свого	життя	відповідно	до	пізнаного	покликання);	етичний	ідеал	
доброчесності;	 демократичний	 ідеал	 свободи;	 соціальний	 ідеал	
освіченості;	уявлення	про	етико-	естетичну	цілісність	тощо	[4].

Нині	нагальною	є	потреба	глибоко	та	цілісно	вивчати	спадщину	
видатного	філософа	й	педагога	та	осягати	феномен	Григорія	Сково-
роди,	впроваджувати	в	освітній	процес	його	морально-	світоглядні	
принципи	 та	філософсько-	освітню	 систему,	 в	 якій	 вибудувано	
освітній	ідеал	як	всебічний	і	гармонійний	розвиток	і	саморозвиток	
духовно	багатої	та	доброчесної	особистості,	яка,	пізнавши	справжнє	
своє	покликання,	діяльнісно	перетворює	навколишній	світ	і	себе.
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ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Видатний	український	філософ	Григорій	Сковорода	відомий	на	
весь	світ	завдяки	створеній	ним	філософській	теорії,	яка	має	

назву	«кордоцентризм»	(від	лат.	«кордос»	—	серце)	або	«філософія	
серця».	Характерними	ознаками	українського	кордоцентризму	є	уко-
ріненість	людини	за	допомогою	серця	в	істинному	бутті,	цілісність	
людської	реальності,	перевага	духовного	досвіду	над	теоретичною	
логікою,	пріоритет	образного	мислення,	переважання	чуттєвості.	
Цікаво,	що	саме	в	той	час,	коли	Г.	Сковорода	створив	концепцію	
кордоцентризму,	 у	 європейській	філософії	 спостерігалася	проти-
лежна	тенденція:	перевага	надавалася	 теоріям,	 які	 «оспівували»	
раціоналізм	як	базову	установку	людського	існування.

Ентоні	Сміт	всебічно	аналізував	категорію	національної	 іден-
тичності.	На	його	думку,	між	індивідуальною	та	колективною	іден-
тичностями	однієї	й	тієї	ж	людини	є	чіткі	відмінності.	У	контексті	
проблематики	колективної	ідентичності	кожне	«Я»	для	індивіда	«є	ще	
й	соціальним	Я,	категорією	і	роллю»	[3,	с.	12].	Натомість	індивідуальна	
ідентичність	для	особи,	зазначав	Е.	Сміт, — це	відкриття	самого	себе	[3,	
с.	12].	Власне	кажучи,	ця	точка	зору	корелює	зі	Сковородинівськими	
ідеями	щодо	пошуку	власного	покликання	в	житті.	Так,	фундатор	
концепції	«філософії	серця»	Г.	Сковорода	зазначав:	«найпотрібніше	
тобі	ти	знайдеш	лиш	у	собі.	Подивися,	як	живеш:	друга	у	собі	знайдеш,	
стрінеш	там	ти	іншу	волю,	стрінеш	в	злій	блаженну	долю»	[2,	с.	58].



НАПРЯМ ДРУГИЙ

112 Збірник матеріалів

до змісту >>

Сутність	життя	людини	—	віднайти	своє	покликання,	розкрити	
власні	таланти.	Лише	тоді	людина	буде	щасливою.	Це	метафорично	
відображено	 у	намальованому	 Г.	 Сковородою	фонтані	 «нерівної	
всім	рівності»,	який,	зокрема,	зображено	на	500-гривневій	купюрі.	
Фонтан	нерівної	рівності	намалював	сам	Г.	Сковорода	(рис.	1).

Рис. 1. Фонтан «нерівної всім рівності» Григорія Сковороди

Чотири	 струмені	потрапляють	 у	 різні	 за	формою	посудини.	
Джерело	фонтану	—	Бог,	абсолют,	те,	що	дає	енергію,	 сенс	життя	
[1,	с.	435].	Вода	розливається	в	різні	посудини.	А	посудина	—	це	ко-
жен	із	нас.	Усі	посудини	різні.	Так	само	немає	жодної	людини,	яка	
була	б	схожою	на	іншу.	Нам	усім	Бог	дає	життєву	енергію	і	таланти.

Всі	люди	нерівні,	оскільки	кожен	з	нас — унікальна	посудина.	
Всі	люди	рівні,	оскільки	кожна	унікальна	посудина	наповнена	по	
вінця	талантами	з	єдиного	джерела.	Бог — як	джерело	сущого — 
щедро	наділив	талантами	кожного.	Тому	не	варто	заглядатися	на	
чужі	посудини	і	заздрити	їхнім	талантам.	Слід	зрозуміти	власне	
покликання	в	житті	та	не	розплескати	свої	власні	таланти.

У	цьому	контексті	викликають	сумніви	всілякі	тренінги	успіху/
лідерства,	оскільки	вони	певним	чином	суперечать	Сковородинів-
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ській	ідеї	«нерівної	всім	рівності».	Адже	всі	ці	тренінги	приводять	
до	думки,	що	 існує	певний	шаблон	успішного	 індивіда.	 І	нібито	
достатньо	вивчити	інструкцію,	повторити	покроково	чужий	досвід,	
щоб	добитися	якогось	ефемерного	успіху.

Але	насправді	не	існує	ніяких	шаблонів.	Всі	люди	не	порівнювані,	
кожен	з	індивідів	є	унікальним	із	унікальним	набором	талантів.	
І	кожен	з	індивідів — єдиний	з	таким	набором	талантів	у	цілому	
світі.	Тому	головне	покликання	кожної	людини — віднайти	себе!

Отже,	не	варто	задивлятися	на	оточуючих	і	сліпо	копіювати	чужий	
шлях.	Потрібно	шукати	те,	чим	сама	людина	наповнена,	реалізувати	
свої	власні	таланти.	Коли	людина	займається	діяльністю,	до	якої	має	
покликання,	яка	їй	до	душі,	вона	стає	вільною	та	щасливою.
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СПЕЦИФІКА УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ ЩАСТЯ 
В ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

ТА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Питання	про	природу	щастя	ставили	перед	собою	філософи	
починаючи	з	античності,	приходячи	до	загального	висновку,	

що	щастя	становить	собою	момент	певної	задоволеності,	що	проти-
ставляється	стражданню	і	сприймається	по-своєму	кожним	окремим	
індивідуумом.	Втім,	таке	загальне	тлумачення	завжди	викликало	
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більше	питань	ніж	відповідей.	Тому	звернення	до	цього	питання	
Григорія	Сковороди	і	Володимира	Винниченка	цілком	закономірне.

Періоди	великих	потрясінь	і	кардинальних	зламів	в	історії	люд-
ства	призводили	письменників	до	пошуку	відповіді	на	найважли-
віші	екзистенційні	питання,	серед	яких,	безумовно,	питання	щастя.	
Чи	не	тому	цим	питанням	так	переймалися	Григорій	Сковорода	
і	Володимир	Винниченко,	чия	політична	та	просвітницька	діяль-
ність	і	письменницька	місія	припадають	на	найскладніші	часи	для	
самовизначення	українства.	Дивовижним	чином	так	склалося,	що	
доля	в	молодості	розкрила	для	обох	надзвичайно	широкі	горизонти	
і	можливості	досягнути	вершин	соціального	успіху.	Однак	з	власної	
доброї	волі,	як	у	випадку	зі	Г.	Сковородою,	чи	вимушеного	відсто-
ронення	від	політичної	діяльності	й	ізоляції,	як	у	випадку	з	В.	Вин-
ниченком,	обидва	мислителі	опинилися	до	певної	міри	в	ситуації	
виходу	поза	межі	буденності,	здобувши	можливість	зосередитися	
на	складних	екзистенційних	питаннях.

Слід	зауважити,	що	попри	значний	часовий	розрив	у	житті	двох	
українських	митців,	 їхню	приналежність	 до	 різних	 культурно-	
історичних	епох,	теорії	щастя	в	обох	розбудовуються	на	спільному	
підґрунті	античного	філософування	Демокріта,	Сократа,	Арістотеля,	
св.	Томи	Аквінського,	за	тією	різницею,	що	у	творчості	Г.	Сковоро-
ди	відчувається	тяжіння	до	ідеалізму,	тоді	як	В.	Винниченко	тяжіє	
швидше	до	ідей	Дж.	Бентама.

Сковородинівська	 теорія	щастя	 випливає	 з	 основоположної	
для	його	філософії	концепції	трьох	світів:	макрокосма	(«обитель-
ный	мир»,	всесвіт),	мікрокосма	(людина)	і	світу	символів	(Біблія,	
міфологія	тощо).	Триєдність	цих	світів	визначає	характер	взаємодії	
внутрішньої	(духовної)	і	зовнішньої	(матеріальної)	складової	люд-
ської	натури	і	природи	в	цілому.

Розмірковуючи	над	природою	щастя	з	погляду	фізичного	життя	
людини,	Г.	Сковорода	твердив,	що	здорове	тіло	і	фізична	краса	не	
можуть	бути	виключними	передумовами	щастя,	оскільки	такий	
підхід	автоматично	відсікав	би	від	цього	стану	свідомості	людей,	
котрі	мають	 від	 природи	 слабке	 здоровʼя,	 фізичні	 вади,	 або	ж	
втратили	тілесну	міць	і	красу	внаслідок	вікових	змін:	«Не	кожен,	
хто	тілесно	здоровий,	весело	живе…[4,	с.	75].

Натомість	В.	Винниченко	закономірно	захоплюється	надзвичай-
но	популярним	вченням	свого	сучасника	З.	Фройда,	акцентуючи	
увагу	не	лише	на	духовних,	але	й	на	тілесних	передумовах	щастя.	
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З	цього	приводу	у	своїй	праці	«Конкордизм»	Винниченко	розробляє	
цілу	теорію,	що	стосується	збереження	фізичного	здоровʼя	як	однієї	
з	передумов	щасливого	життя.	Окрім	того	він	ставить	своєрідний	
експеримент,	коли,	перебуваючи	у	вимушеній	еміграції	практич-
но	більшу	частину	свого	життя,	встановлює	строгий	розпорядок	
фізичної	і	розумової	праці,	захоплюється	вегетаріанством,	розро-
бляє	для	себе	комплекси	фізичних	вправ	тощо	задля	втілення	своїх	
уявлень	про	можливості	розбудови	щасливого	життя	в	реальність.	
Втім	він	добре	усвідомлює,	що	такий	спосіб	життя	далеко	не	кож-
ного	може	зробити	щасливим,	а	тому,	вслід	за	Сократом,	вважає,	
що	людина	повинна	перш	за	все	має	перебувати	у	 злагоді	 сама	
з	собою,	висуваючи	на	перший	план	один	із	основних	принципів	
своєї	філософії,	а	саме	принцип	«чесності	з	собою».	Він	є	засадничим	
для	всього	масиву	художніх	текстів	Володимира	Винниченка	і	має	
багато	спільного	з	декларованою	Г.	Сковородою	ідеєю	«сродності».	
Г.	Сковорода	наголошує,	що	для	відчуття	щастя	необхідно	«познать	
себе,	или	свою	природу,	взяться	за	свою	долю	и	пребывать	счастью	
себя	сродную»	[4,	с.	121].	Таким	чином	і	Володимир	Винниченко,	
і	Григорій	Сковорода	рухаються	в	руслі	Арістотелевої	теорії	щодо	
того,	що	щастя	є	дією	відповідно	до	своєї	природи.

Також	важливим	моментом	набуття	справжнього	щастя	на	думку	
Г.	Сковороди	є	усвідомленість	цього	стану.	Він	зазначає:	«Щасли-
вий,	хто	мав	змогу	знайти	щасливе	життя.	Але	щасливіший	той,	
хто	вміє	ним	користуватися…	коли	ти	твердо	йдеш	шляхом,	яким	
почав	іти,	то,	на	мою	думку,	ти	щасливий»	[5,	с.	246–247].	Такий	
стан	свідомості	надає	людині	врівноваженості.

Пошук	внутрішньої	рівноваги	у	був	важливим	і	для	В.	Винничен-
ка.	Це	стає	помітним	вже	в	його	ранніх	текстах,	зокрема	в	романі	
«Чесність	з	собою»,	у	назві	якого	задекларовано	витоки	філософ-
ських	пошуків	Володимира	Винниченка,	які	врешті	знайшли	своє	
теоретичне	 обґрунтування	 в	його	 теорії	 «конкордизму».	 Термін	
«конкордизм»	(від	лат.	concordia — погодження,	згода)	В.	Винниченко	
трактує	наступним	чином:	«Конкордизмом	ми	називаємо	систему	
лікування	та	реорганізації	сил	сучасного	людського	організму	(чи	то	
індивідуального,	чи	то	колективного),	сил	як	фізичних,	так	і	пси-
хічних,	систему	базовану	на	рівновазі	та	погодженні	сил»	[1;	с.	30].

Отже,	на	відміну	від	Г.	Сковороди,	який	уявляв	сенс	життя,	а	отже	
й	щастя,	в	самопізнанні,	зверненні	людини	до	усвідомлення	сен-
су	власної	екзистенції,	відмові	від	суєтності	буденного	існування	
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(«Люди	в	житті	своїм	працюють,	метушаться,	утаюються,	а	нащо,	
багато	хто	й	сам	не	тямить»	 [5,	 с.	 131]),	Володимир	Винниченко	
переконаний,	що	людина	не	може	бути	щасливою	вповні,	якщо	
нещасливим	є	її	оточуючі,	народ,	людство	в	цілому.

Головні	 постулати	 розуміння	принципу	 «чесності	 з	 собою»,	
а	пізніше	й	більш	цілісної	й	універсальної	теорії	конкордизму,	як	
системи	досягнення	щастя,	письменник	намагається	пояснити	в	що-
денникових	записах,	публіцистиці	та	в	художніх	творах.	Практично	
у	всіх	своїх	драмах	(«Закон»,	«Дизгармонія»,	«Щаблі	життя»,	«Молода	
кров»	та	ін.)	письменник	ставить	експерименти,	шукаючи	відпо-
віді	на	питання	щодо	можливості	гармонійного	буття	особистості	
в	умовах	дисгармонійного	суспільства.	Висновки	щодо	результатів	
експериментів	невтішні:	герої	найчастіше	зазнають	катастроф	на	
шляху	реалізації	своїх	прагнень	здобути	щастя	і	гармонію.

За	його	уявленнями,	«всі	людські	моральні	цінності,	іншими	сло-
вами,	умовні	та	відносні.	Ось	чому	безглуздо	шукати	таке	абсолютне	
поняття	як	щастя	в	цих	відносних	категоріях.	Треба	шукати	в	чомусь	
більш	сталому	і	надійному,	чим	є,	наприклад,	закон	координованого	
звʼязку	між	елементами	існування.	Тобто:	які	б	зміни	не	відбувалися	б	
у	речах	чи	то	поміж	духовних	цінностей,	відношення	між	матеріаль-
ним	і	духовним	залишаються	незмінними	і	вічними	як	закон	приро-
ди…	Я	повторюю:	багатство,	слава,	здоров’я,	любов,	розум	тощо	самі	
по	собі	(навіть	вкупі)	не	приведуть	до	щастя,	якщо	вони	не	узгоджені	
між	собою.	Тільки	активна	рівновага	цих	цінностей	та	їх	узгодження	
(як	внутрішнє,	так	і	з	силами,	що	діють	ззовні)	утворюють	стан,	який	
ми	з	упевненістю	можемо	назвати	щастям»	[1,	с.	21].

Важливим	для	обох	мислителів	є	не	лише	факт	усвідомлення	
передумов	щасливого	життя,	але	й	можливість	скористатися	резуль-
татами	цих	пошуків.	З	цього	приводу	Григорій	Сковорода	зауважує:	
«Щасливий,	хто	мав	змогу	знайти	щасливе	життя.	Але	щасливіший	
той,	хто	вміє	ним	користуватися…	коли	ти	твердо	йдеш	шляхом,	
яким	почав	іти,	то,	на	мою	думку,	ти	щасливий»	[5,	с.	246–247].	Во-
лодимир	Винниченко	у	своєму	трактаті	«Конкордизм»	надзвичайно	
ретельно	розробляє	свого	роду	методику	розбудови	щасливого	життя.	
Втім,	проблема	може	критися	в	тому,	що,	загального	універсального	
способу	бути	щасливим	просто	не	існує.	Сам	В.	Винниченко	з	цього	
приводу	зауважує:	«Немає	вічних	людських	моральних	цінностей.	
Добро	і	зло,	наче	хвилі	океану	постійно	переходять	одне	в	одне.	Те,	
що	було	зло,	наче	хвилі	океану,	постійно	переходять	одне	в	одне.	Те,	
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що	було	добром	хвилину	назад — раптом	стає	злом.	Те,	що	є	цінним	
і	добрим	для	однієї	людини,	може	бути	згубним	для	іншої»	[1,	с.	211].

Таким	чином,	пори	деякі	розбіжності,	 загалом	 і	Винниченко	
і	Сковорода,	рухаються	в	одному	напрямі	у	своїх	філософських	пошу-
ках,	стверджуючи,	що	людина	повинна	насамперед	сама	крокувати	
шляхом	усвідомлення	свого	щастя,	інакше	досягти	істинного	щастя	
їй	буде	просто	неможливо.	Так,	щастя	доступне	всім,	бо	природа	
нікого	не	обділила,	але	потрібно	докласти	максимум	зусиль	для	
самопізнання	як	основи	розбудови	свого	щасливого	життя.	Можна	
стверджувати,	що	і	Григорій	Сковорода	і	Володимир	Винниченко	
усім	своїм	життям	виконували	власні	філософські	принципи,	і	це	
стало	чи	не	найважливішим	вислідом	їхніх	філософських	пошуків.
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ПОГЛЯДИ Г. СКОВОРОДИ: 
ОСВІТНІ ІДЕЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

Розвиток	людини	 є	 вічною	проблемою,	 оскільки	 в	процесі	
еволюції	відбувається	зміна	станів	природного,	особистісного	

та	суспільного	характеру.	У	Концепції	 «Нова	українська	школа»	
наголошується	на	 важливості	 створення	 в	 освітньому	процесі	
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умов	для	розвитку	гармонійної,	морально	досконалої,	соціально	
активної,	професійно	компетентної	й	саморозвивальної	особистості	
шляхом	активізації	 її	внутрішніх	резервів	[3].

За	словами	відомого	українського	вченого	О.	Киричука	метою	
виховання	в	сучасній	системі	освіти	є	виховання	життєво	активного,	
гуманістично	спрямованого	громадянина	демократичної	держави	
України,	який	у	своїй	життєдіяльності	керується	загальнолюдськи-
ми	та	культурно-	національними	цінностями	[1].

У	 Державній	 національній	 програмі	 «Освіта»	 (Україна	 ХХІ	
століття)	прописано,	що	метою	сучасного	виховання,	є	набуття	
молодим	поколінням	соціального	досвіду,	успадкування	духов-
них	надбань	українського	народу,	досягнення	високої	культури	
міжнаціональних	 взаємин,	 формування	 у	 молоді,	 незалежно	
від	національної	приналежності,	особистих	рис	громадян	Укра-
їнської	держави,	розвиненої	духовності,	фізичної	досконалості,	
моральної,	художньо-	естетичної,	правової,	трудової,	екологічної	
культури	[2].

Вперше	про	формування	 гармонійно	 розвиненої	 особистості	
у	своїй	педагогічній	діяльності	заговорив	Г.	С.	Сковорода.	Він	ствер-
джував,	що	кожна	людина	є	унікальною,	неповторною,	своєю	мірою	
обдарованою	від	природи.	Основним	для	особистості	Г.	С.	Сковорода	
вважав	духовно-	моральний	розвиток,	хоч	і	не	залишає	поза	увагою	
психічний	(емоційно-	вольовий	та	інтелектуальний),	фізичний,	ес-
тетичний	розвиток,	набуття	соціального	досвіду	тощо.	Відповідно	
розглядав	чотири	стадії	розвитку	особистості	[5]:

�� перша	стадія — самопізнання.	На	цій	стадії,	на	думку	мис-
лителя,	 увага	 особистості	має	 бути	 спрямованою	до	цінностей	
і	власної	ідентичності,	що	дає	особистості	осягнення	смислу	люд-
ського	буття,	звернення	до	цінностей	духовного	буття	людини;

�� друга	стадія — самовизначення,	яке	передбачає	з’ясування	
«сродності»	 [4]	 індивіда,	 тобто	здібностей,	обдарованості	для	ви-
конання	певного	виду	праці,	обрання	своєї	професії;

�� третя	 стадія — саморозвиток,	 який	передбачає	 розвиток	
розумових	(інтелектуальних	і	психічних),	фізичних,	соціальних,	
професійних	 та	 інших	 якостей	 особистості	 на	 основі	 духовно-	
морального	розвитку;

�� четверта	стадія	розвитку	особистості,	за	Г.	С.	Сковородою, — 
це	 самовдосконалення,	що	базується	на	 сформованості	 духовно-	
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моральної	 сфери	 особистості,	 реалізація	 постійного	прагнення	
більш	високого	рівня	розвитку.

Ідеї	Г.	Сковороди	знайшли	втілення	у	сучасному	розумінні	пов-
ноцінного	формування	особистості,	який	визначається	розвитком	
усіх	 складових	 особистості:	 фізичного,	 соціального,	 психічного,	
духовного	розвитку.

Фізичний	розвиток	окреслює	певний	рівень	рухових	навиків	
і	умінь,	фізичних	якостей	кожної	особистості.

Психічний	розвиток	розкриває	здатність	розвитку	психічних	
процесів:	сприймати,	уявляти,	мислити,	запам’ятовувати,	відобра-
жати.

Соціальний	розвиток — виокремлення	власної	індивідуальності	
кожної	особистості,	підготовка	до	вибору	свого	місця	у	соціальному	
середовищі.

Духовний	розвиток — пояснює	сутність	морально-	духовних	цін-
ностей	кожної	особистості,	реалізується	у	самооцінюванні	власних	
вчинків,	які	відображають	ставлення	до	своїх	рідних,	близьких	та	
оточуючих	людей.

Важливо	зазначити,	що	основними	аспектами,	на	яких	побу-
дована	Концепція	Нової	 української	школи	 [3] — це	педагогіка	
партнерства,	 орієнтація	на	 учня,	 виховання	на	цінностях.	Ці	ж	
принципи	також	були	головними	напрямами	педагогічної	думки	
мислителя,	вчителя	Г.	Сковороди.

У	своїх	працях	педагог	важливого	значення	надавав	батьків-
ському	вихованню,	зв’язку	зі	школою,	що	засвідчує	основні	поло-
ження	педагогіки	співробітництва	та	партнерства.

Важливого	значення	надавав	Г.	Сковорода	моральному	вихован-
ню	підростаючого	покоління,	формуванню	звичок	високоморальної	
поведінки	молоді.	Адже	за	Г.	Сковородою	виховний	ідеал — людина,	
наділена	такими	рисами,	як	скромність,	вдячність,	справедливість,	
щирість,	працьовитість,	життєрадісність,	сердечність	та	велико-
душність	[4].

Отже,	правильно	організоване	виховання,	яке	полягає	у	все-
бічному	 гармонійному	 розвитку	 особистості	 кожної	 дитини	
з	максимальним	врахуванням	її	природних	нахилів	і	задатків,	що	
здійснюється	спільними	зусиллями	батьків,	учителів,	суспільства,	
починаючи	з	перших	днів	життя	дитини,	є,	на	думку	Г.	Сковороди,	
запорукою	успішного	запобігання	відхилень	у	поведінці	молоді	
в	майбутньому.
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«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» 
Г. С. СКОВОРОДИ

Сучасний	період	 розвитку	 України	 характеризується	 гло-
бальними	проблемами,	 які	 відбуваються	нині	 створюючи	

геноцид	української	нації,	руйнуючи	традиційну	культуру,	поро-
джують	ворожнечу,	необхідність	нового	способу	життя	і	мислен-
ня.	Питання	філософського	осмислення	 сутності	цілей	 і	 смислів	
існування	 сучасної	 людини	 актуалізує	напрям	філософської	 ан-
тропології	у	розвитку	філософії	нинішнього	дня.	Повертаючись	до	
попередників,	які	пов’язуючи	щастя	особистості	з	моральністю	й	
духовністю	зверталися	не	лише	до	розуму,	а	й	до	почуттів,	«серця».	
Філософія	Г.	С.	Сковороди	в	подальшому	була	названа	«філософією	
серця»	 і	 знайшла	ментальне	пояснення,	 а	 в	 онтологічному	пла-
ні	—	відгук	 і	 розвиток	 в	 українських	філософів	пізніших	часів.	
Творчий	спадок	Г.	С.	Сковороди	розкриває	зміст	і	сенс	людського	
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буття,	 є	 джерелом	осмислення	й	подальшого	розвитку	проблем	
філософської	антропології.

Стрижневими	у	філософській	творчості	Г.	С.	Сковороди	є	антро-
поцентричні	погляди,	пов’язані	з	уявленнями	філософа	про	щастя	
людини,	її	духовний	розвиток,	що	постає	із	самопізнання.

В.	Г.	Кремень	[4],	аналізуючи	становлення	філософії	національ-
ної	 ідеї,	 говорить	про	 «філософію	 серця»	 Г.	С.	 Сковороди	 як	про	
філософсько-	людиноцентристську	програму	філософа.	В.	Г.	Кремень	
зазначає,	що	філософія	Г.	С.	Сковороди — це	новий	підхід	до	осягнення	
раціонально-	прагматичної	реальності,	яка	оточувала	його	в	той	час.	
Це	не	відхід	від	філософії	як	такої,	не	«філософська	недостатність»,	
про	що	говорить	Густав	Шпет,	а	характерна	особливість,	«родова	
риса»	вчення	Григорія	Сковороди,	яке	свідомо	й	послідовно	орієнто-
ване	зокрема	на	принцип	щастя	людини.	У	розумінні	Г.	С.	Сковороди	
філософія — єдина	в	своєму	роді	наука,	яка	вчить	людину	вибору	
шляху	до	щастя.	На	думку	В.	Г.	Кременя,	 в	цьому	треба	вбачати	
людиноцентризм	українського	філософа	XVIII	ст.,	який	на	той	час	
зробив	найбільший	крок	до	розкриття	істинної	сутності	природи	
людини	та	сприяв	її	духовному	піднесенню.

З	позицій	філософії	освіти	Г.	С.	Сковороди	здійснюють	досліджен-
ня	Н.	А.	Кавалерова	та	Н.	В.	Іванова	[2].	Вони	осмислюють	метате-
орію	філософа	як	«три-сонячну	єдність»	і	розглядають	філософські	
погляди	українського	мислителя	як	цілісну	триєдину	систему.	В	ній	
виокремлюють	світоглядний	складник,	який	є	феноменом	націо-
нального	духу	українського	народу,	його	ментальності;	морально-	
ціннісний	складник	та	філософсько-	освітній.

На	сучасному	рівні	філософсько-	освітня	думка	визначає	людину	
та	її	розвиток	центральним	складником	освітньої	парадигми	по-
стіндустріального	суспільства.	Нині	в	основі	філософських	поглядів,	
орієнтованих	на	людину	і	її	особистість, — як	зазначає	В.	Г.	Кремень:	
«ті	самі	смисли,	які	роблять	людину	людиною	і	які	в	новий	час	були	
відсунуті	убік.	Духовно-	моральний	імператив	отримує	санкцію	як	
релігійної	традиції,	так	і	сучасного	секуляризованого	інтелекту»	[3,	
с.	99].	Як	Григорій	Сковорода	свого	часу	наполягав	на	щасті	кожної	
людини,	його	можливості	й	імперативі	здійснення	завдяки	зусиллям	
кожної	особистості,	які	спрямовувалися	б	у	внутрішній	світ	людини,	
так,	розвиваючи	гуманістичні	принципи	української	філософії,	нині	
про	людиновимірність	як	найважливіший	параметр	буття	говорить	
В.	Г.	Кремень.	Все	у	світі,	зазначає	філософ,	акцентується	на	люди-
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ні,	її	цілеспрямованій	активності.	Бути — означає	ставати	самим	
собою.	Духовна	самодетермінація	є	самозвільненням.	У	повному	
смислі	буття	є	першоосновою	і	першовісником	свободи.	Свобода	є	
внутрішньою	необхідністю,	потребою	самоздійснення.	Свобода	як	
власне	людський	феномен	безпосередньо	стосується	самосвідомості	
особистості,	її	духовної	культури.	Свобода	є	у	того,	хто	мислить	і	діє	
не	в	ізоляції	від	інших,	а	разом	з	іншими,	у	контексті	цілісного	бут-
тя,	що	поєднує	всіх.	У	цьому	і	полягає	призначення	та	вищий	сенс	
існування	людини,	яка	є	центром	буття — природного,	соціального,	
духовного.	Григорій	Сковорода	у	творах	писав,	що	«Не	той	вірний	
государю,	хто	намагається	вникнути	в	його	таємниці,	але	хто	волю	
його	дбало	виконує.	Вічна	ця	премудрість	Божа	в	усіх	віках	та	наро-
дах	невмовкно	продовжує	мову	свою,	і	вона	є	ніщо	інше	як	невидиме	
лице	повсюдного	єства	Божого	і	живе	слово,	котре	таємно	до	всіх	нас	
у	середину	гримить.	Але	не	хочемо	слухати	порад	її,	один	через	те,	
що	позбавлений	слуху,	а	переважна	більшість — через	нещасливу	
впертість,	що	залежить	від	поганого	виховання»	[1].	Таким	чином,	
філософська	спадщина	українського	мислителя	XVIII	ст.	становить	
підґрунтя	формування	гуманістичної	парадигми	осягнення	навко-
лишнього	світу	сучасності,	центром	якої	є	людина,	формування	її	
особистості,	духовно-	моральний	розвиток	як	основа	збереження	
поступального	 розвитку	цивілізації.	 Отже,	 аналіз	 і	 зіставлення	
ідей	Г.	С.	Сковороди	із	сучасними	філософсько-	антропологічними	
поглядами	філософської	науки	виявляє	їхню	співзвучність	та	під-
тверджує	те,	що	«філософія	серця»	за	його	поглядами	орієнтоване	
на	принцип	щастя	 людини,	 а	 центральню	лінією	філософської	
антропології	сучасності	є	філософія	людиноцентризму.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Аналіз	 літературних	 джерел	щодо	проблеми	формування	
культури	мислення	у	контексті	філософсько-	педагогічних	

ідей	Григорія	Сковороди,	доводить,	що	подвижницьке	життя,	ба-
гатогранна	творча	діяльність,	філософсько-	педагогічні	погляди	та	
сама	особистість	Григорія	Савича	Сковороди	стали	предметом	нау-
кового	осмислення	вчених	різних	поколінь.	Зокрема,	різнобічним	
аспектам	його	багатого	творчого	доробку	присвятили	свої	наукові	
розвідки	Д.	Багалій,	О.	Дзеверін,	Н.	Дічек,	М.	Євтух,	М.	Закалюжний,	
І.	 Зязюн,	 І.	 Іваньо,	 В.	 Ідзьо,	П.	 Кононенко,	 Г.	 Куса,	О.	Мишанич,	
Ф.	Науменко,	С.	Русова,	М.	Стельмахович,	В.	Шевчук	та	ін.

Ми	надаємо	великого	значення	формуванню	культури	мислення	
молодої	людини,	враховуючи	важливість	підготовки	її	до	життя,	
до	майбутньої	професійної	діяльності,	праці	на	благо	Батьківщини,	
виховання	особистої	долі,	благополуччя,	ставленні	до	власного	здо-
ров’я	тощо.	Вчитель	грає	вирішальну	роль	у	формуванні	культури	
своїх	учнів.

З	погляду	С.	Карпенчука,	культура	мислення — це	сукупність	
прийомів,	 норм	 і	 правил	розумових	 дій,	 вироблених	людством	
у	процесі	узагальненого	та	опосередкованого	пізнання	дійсності,	
що	виражається	в	умінні	чітко	формулювати	завдання	(проблеми),	
вибирати	оптимальні	методи	(способи)	розв’язання	задач,	форму-
лювати	обґрунтовані	висновки,	правильно	використовувати	їх	на	
практиці	[1,	с.	66].

Культура	професійного	мислення	педагога	характеризує	сфор-
мованість	цілісної	 системі	 професійних	 знань,	 умінь,	 навичок,	
установок,	ціннісних	орієнтацій,	сукупності	компетенцій	педагога,	
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що	свідчить	про	розвиток	різних	видів	педагогічного	мислення	
(теоретичного,	практичного,	аналітичного,	критичного,	словесно-	
логічного,	 творчого	 та	 ін.),	 а	 також	вміння	педагога	 оперувати	
різними	поняттями,	 правильно	 вибудовувати	 систему	 суджень	
та	 висновків	 тощо.	Культура	професійного	мислення	педагога	 є	
показником	якості	педагогічної	діяльності,	що	виявляється	у	до-
сягненні	 певного	 рівня	професіоналізму,	 освіченості,	 виховано-
сті,	 свідчить	про	 духовне	 багатство	педагога,	 про	 витонченість,	
точність,	красу,	логічність	висловлюваної	ним	думки,	гнучкість,	
оперативність,	критичність,	креативність	мислення	тощо.

Зацікавленість	до	творчої	спадщини	вченого	зумовлена	тим,	
що	 саме	 в	 особі	 Григорія	 Сковороди	 вітчизняна	 демократична	
культура	має	мислителя	з	широким	і	оригінальним	мисленням,	
поглядами	на	сутність	та	сенс	розвитку	особистості.	Надаючи	вели-
кого	значення	фізичному,	інтелектуальному,	емоційно-	вольовому,	
естетичному	розвиткові	особистості,	 Григорій	Сковорода	 зосере-
джує	 увагу	 на	 її	 духовно-	моральному	 розвитку.	Його	 твердим	
поконанням	було	те,	що	кожна	людина	є	унікальною,	неповтор-
ною,	 обдарованою	від	природи,	 здатною	до	 духовного	 розвитку	
і	творчості	та	саморозвитку.	З	цього	погляду,	значну	зацікавленість	
викликає	 дисертаційна	 робота	Л.	 Ткаченко	на	 тему	 «Проблема	
розвитку	 особистості	 в	 педагогічній	 спадщині	 Г.	С.	 Сковороди»,	
у	якій	дослідниця	стверджує,	що	вивчення	змісту	творів	ученого	
уможливлює	виділити	такі	чотири	стадії	розвитку	особистості:

�� самопізнання	—	на	цій	 стадії	 увага	 особистості	має	 бути	
спрямованою	до	трансцендентних	цінностей	і	власної	іден-
тичності,	що	дає	особистості	осягнення	смислу	людського	
буття,	звернення	до	цінностей	духовного	буття	людини;

�� самовизначення	—	передбачає	з’ясування	«сродності»	інди-
віда,	тобто	здібностей,	обдарованості	для	виконання	певного	
виду	праці,	обрання	своєї	професії;

�� саморозвиток	—	передбачає	розвиток	розумових	(інтелек-
туальних	і	психічних),	фізичних,	соціальних,	професійних	
та	інших	якостей	особистості	на	основі	духовно-	морального	
розвитку;

�� самовдосконалення	—	базується	на	сформованості	духовно-	
моральної	 сфери	 особистості,	 реалізація	постійного	праг-
нення	більш	високого	рівня	розвитку	[3,	с.	11].
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Дослідник	С.	Новосад,	 зауважує,	що	 «Григорій	 Сковорода	не	
лише	глибоко	розкрив	світогляд,	стиль	та	спосіб	мислення	укра-
їнського	народу,	показав	його	живу	душу	 і	тим	самим	окреслив	
та	 охарактеризував	 риси	 української	ментальності,	 а	 й	 освітив	
шляхи	поступового	розвитку	української	нації.	Він	був	шукачем	
нового	знання,	нового	розуміння	Світу	 і	місця	людини	в	ньому»	
[2,	с.	6].

Філософські	та	педагогічні	ідеї	Сковороди	будувалися	на	засадах	
тогочасного	 європейського	просвітництва	 і	мали	визначальний	
вплив	на	духовний	поступ	українського	народу.	З	цього	приводу,	
високо	цінуючи	європейський	рівень	освіти,	ширину	переконань	
і	 глибину	 думки	мандрівного	філософа-	просвітителя,	 І.	 Франко	
зазначав,	що	 «рівнозначно	 бачимо	на	Лівобережній	Україні	ще	
одного	предтечу	нової	епохи	—	Григорія	Сковороду,	у	якого	виявля-
ється	відворотне	відношення	в	старій,	трохи	навіть	схоластичній	
формі	—	нові	 ідеї	європейської	філософії	 і	етики,	ті	самі	 ідеї	рів-
ності	людей,	простоти	і	натуральних	їх	взаємин,	котрі	у	Франції	
проповідував	Руссо.	Посвятивши	все	життя	вандрівці,	усному	та	
писемному	навчанню,	 він	мав	 великий	вплив	на	 розбудження	
і	піднесення	духовного	життя»	[4,	с.	44].

Визначним	 було	 те,	що	підходи	 Г.	 Сковороди	 до	навчання,	
виховання,	 розвитку	 особистості	 будувалися	на	 засадах	 кордо-
центризму.	 У	цьому	 сенсі	ми	 дотримуємося	 думки	В.	 Кременя.	
Наголошуючи	на	цінності	 цього	підходу,	 вчений	 зазначив,	що	
«пошук	основ	національної	 ідеї	не	може	оминути	історії	вітчиз-
няного	 інтелектуалізму,	що	 творить	 дух	нації.	 Дух	 виявляється	
завжди	 історично,	 під	 час	 відтворення	поступального	 розвитку	
інтелектуальних	ідей	у	самосвідомості	нації.	Яскравим	свідченням	
цього	є	основна	духовна	домінанта	нашої	культури	—	кордоцен-
тризм,	який	яскраво	проявив	себе	в	екзистенційній	традиції	кор-
доцентризму	(«філософія	серця»).	У	цьому	культура	українського	
мислення	 співмірна	 з	 традицією	 європейських	філософських	
стратегій»	[4,	с.	17–18].

Дотримуючись	 традицій	 українського	народу	 у	 поглядах	на	
виховання,	Григорій	Сковорода	у	притчі	«Вдячний	Еродій»	робить	
наголос	на	природовідповідності	 родинного	 виховання.	 Вчений	
переконливо	доводить,	що	«є	два	головні	батьківські	обов’язки:	«На	
добро	народити	й	добра	навчити».	І	коли	хтось	не	зберіг	жодної	із	
цих	двох	заповідей:	не	на	добро	народив	і	не	добра	навчав,	такий	
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не	 є	 батько	 дитині,	 а	 винуватець	його	 вічної	 погибелі.	 Коли	ж	
народив	на	добро,	а	не	вивчив,	такий	є	наполовину	батько,	так	
само	як	наполовину	матір’ю	є	та,	що	народила,	 але	не	 годувала	
молоком, —	вона	віддарувала	половину	материнства	годувальниці	
і	від	того	загубила	половину	свого	дітолюбства»	[6,	с.	105–106].	Він	
акцентує	увагу	на	важливій	ролі	батька	у	вихованні	дитини,	під-
креслюючи,	що	«коли	ж	батько	вимовляється	нестачею	часу	—	це	
вибачається	тільки	тоді,	коли	віднайде	справу	кращу»	[6,	с.	106].	
За	 Г.	 Сковородою,	 «голова	 виховання	 є:	 на	 добро	народжувати;	
зберегти	пташеняті	молоде	здоров’я;	навчити	вдячності»	[6,	с.	121].

Отож	 у	 контексті	 дослідження	проблеми	формування	 куль-
тури	професійного	мислення	значну	цінність	для	нашого	науко-
вого	пошуку	представляє	філософська,	педагогічна,	 літературна,	
епістолярна	спадщина	Григорія	Сковороди.	Осмислення	наукової	
спадщини	 Григорія	 Сковороди	 дає	 підстави	 стверджувати,	що	
його	філософсько-	педагогічні	 ідеї	 не	 втратили	 актуальності	 для	
розвитку	 вітчизняної	науки,	 соціокультурних	процесів	 в	 сучас-
ному	українському	суспільстві,	розбудови	вільної	самодостатньої	
держави,	у	якій	свобода	і	щастя	Людини	є	найбільшою	цінністю.
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА Г. СКОВОРОДИ
У ФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Реалізація	завдань	освітньої	реформи	покладається	на	вчите-
ля,	який	має	володіти	сучасним	мисленням.	Цілеспрямоване	

формування	педагогічного	мислення	починається	із	професійної	
підготовки	майбутніх	учителів	у	закладі	вищої	освіти.	Тому	дис-
ципліни	циклу	професійної	підготовки	мають	бути	спрямовані	на	
розвиток	професійного	педагогічного	мислення	у	студентів.

Для	усвідомлення	сутності	означеної	якості	використовуємо	до-
сить	поширене	визначення	«педагогічного	мислення»,	яке	подане	
в	Українському	педагогічному	словнику	(C.	У.	Гончаренко	1997	р.).	як	
«здатність	учителя	застосовувати	теоретичні	положення	філософії,	
психології,	педагогіки,	методики	в	конкретних	педагогічних	ситуа-
ціях	навчально-	виховної	роботи;	вирішувати	педагогічні	завдання;	
використовувати	педагогічні	ідеї	в	конкретних	ситуаціях	діяльності;	
«бачити»	у	конкретному	явищі	його	педагогічну	суть»	[1,	c.	252].

Відповідно	 до	 Закону	України	 «Про	 вищу	 освіту»,	 де	метою	
вищої	освіти	зазначено	здобуття	особою	високого	рівня	наукових	
(творчих,	мистецьких)	професійних	і	загальних	компетентностей,	
які	необхідні	для	діяльності	за	певною	спеціальністю	чи	в	певній	
галузі	знань	[2];	розглядаємо	педагогічне	мислення	як	необхідну	
складову	професійної	компетентності	майбутнього	вчителя.	Також,	
в	умовах	динамічності	сьогодення	актуалізується	потреба	в	нових	
підходах	до	вирішення	освітніх	проблем,	що	в	свою	чергу	потребує	
нового	мислення.

Нове	педагогічне	мислення	розуміємо	 як	процес	 і	 результат	
критичного	 аналізу	 вчителем	реальності	 сучасного	 світу,	 освіт-
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нього	процесу	та	самоаналізу	власних	професійних	дій	у	напрямі	
гуманізації	та	гуманітаризації	освітнього	простору.

У	 пошуку	шляхів	 удосконалення	 організації	 педагогічного	
процесу,	діяльності	педагогів	та	учнів,	для	вирішення	проблеми	
відповідності	викликам	часу	вчені	часто	звертаються	до	витоків,	
до	історії	педагогічної	науки.	Не	зважаючи	на	те,	скільки	минуло	
віків,	саме	в	думках	великих	мислителів,	педагогів	минулого	мо-
жемо	віднайти	ідеї	для	вирішення	проблем	сучасності.

У	контексті	означеної	проблеми	і	з	нагоди	відзначення	трьох-
сотріччя	видатного	українського	мислителя	 і	письменника	Гри-
горія	 Сковороди,	 звертаємось	 до	його	 творчості,	 основою	якої	 є	
ідеї	гуманізму	та	просвітництва.	Пригадуючи	вірші,	пісні,	байки,	
прозові	твори	переконуємося,	що	і	сьогодні	думки	письменника	
і	філософа,	його	міркування	є	на	часі;	вони	торкаються	«вічних»	
прагнень	людства	в	пошуках	добра,	краси,	справедливості,	гармонії,	
щастя.	Г.	Сковорода	був	переконаний,	що	справедливе	суспільство	
виникне	на	ґрунті	освіти	і	пізнання	людиною	себе.	На	його	думку	
і	філософія	і	мистецтво	повинні	служити	справі	самопізнання	лю-
дини.	А	отже,	для	професійного	становлення	майбутнього	вчителя,	
для	розвитку	його	педагогічного	мислення	важливо	сформувати	
рефлексивну	культуру,	що	передбачає,	зокрема,	здатність	до	про-
фесійного	самоаналізу.	Із	наведеного	прикладу	переконуємося	на	
скільки	актуальними	і	корисними	для	студентів	можуть	бути	ідеї	
філософа.

До	прикладу,	у	своїх	панегіричних	поезіях	Г.	Сковорода	прослав-
ляє	насамперед	«покровительство»	наукам,	доброту,	скромність	як	
у	пісні	присвяченій	єпископу	Йосипу	Миткевичу,	порівнює	його	
з	добрим	садівником.

Найбільш	відомий	вірш,	який	називають	вершиною	творчості	
поета	є	10	й	вірш	«Саду»:

«Всякому	місту — звичай	і	права,
Всяка	тримає	свій	ум	голова.
В	серця	є	власні	любов	і	тепло,
Всякеє	горло	свій	смак	віднайшло.
Я	ж	у	полоні	нав’язливих	дум,
Лише	одне	непокоїть	мій	ум».

У	ньому	автор	у	сатиричній	формі	змалював	реальну	картину	
життя	ХVIII	 століття.	 У	 своїй	 критиці	 тогочасного	 суспільства,	
висміювання	вад	він	спирається	на	розум	і	«чисту	совість»	[3].
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Г.	 Сковорода	 виступає	послідовником	 етико-	гуманістичних	
принципів	просвітництва.	Все	своє	життя	поет-мислитель	присвя-
тив	справі	просвітництва.

Багато	його	думок,	спостережень	зберігають	свою	актуальність	
і	 сьогодні.	 Серед	 таких	 віра	 у	 всемогутність	 людського	 розуму,	
морально-	духовні	цінності,	які	за	переконанням	автора	мають	слу-
гувати	опорою	і	дороговказом	розвитку	для	українського	народу.

Потрібно	зазначити,	що	для	формування	світогляду,	ціннісних	
орієнтацій	особистості	майбутнього	педагога	важливими	є	переко-
нання	Григорія	Сковороди,	що	стосунки	між	людьми	регулюються	
дотриманням	моральних	принципів.	Він	вважав,	що	сили	добра	
знаходяться	в	самій	людині	від	природи.	На	його	думку,	їх	тільки	
потрібно	відкрити,	пізнати	і	привести	в	дію.	Він	також	переконує,	
що	потрібно	вести	спосіб	життя	гідний	людини;	основою	ж	мораль-
ності	і	справедливості	є	споріднена	«сродна»	праця,	яка	є	корисною	
для	суспільства,	оскільки	її	виконання	приносить	задоволення.	Так	
він	бачив	суспільний	ідеал.	На	цій	основі	базується	просвітницьке	
вчення	філософа.

Поряд	із	темою	моралі	розкривається	тема	«вольності»;	вона	
є	 однією	 із	 найбільш	 важливих	 у	 поезії	 філософа,	 яка	 звучить	
у	пісні	«De	libertate»,	що	присвячена	Богдану	Хмельницькому	[3,	
с.	12].	Тема	вольності	як	духовної	свободи	звучить	і	в	інших	піснях	
Г.	Сковороди.

Вільна	людина	може	творчо	мислити,	креативно	розв’язувати	
професійні	та	життєві	задачі,	приймати	нестандартні	рішення	при	
вирішенні	проблем,	з	якими	майбутній	учитель	буде	мати	справу	
щодня	у	професійній	діяльності.	Надзвичайно	актуально	звучить	
для	українців	сьогодні	проблема	«вільної	людини»	у	вільній	країні.	
Свобода — найвища	загальнолюдська	цінність,	тому	особливої	ува-
ги	та	зусиль	вимагає	підготовка	майбутніх	учителів	до	виховання	
підростаючого	покоління	вільних	людей.	У	формуванні	особистості	
майбутнього	педагога,	 його	професійної	 ефективності	 доцільно	
використовувати	 сучасні	 інноваційні	 технології	 навчання,	що	
базуються	на	принципах:	гуманізму,	демократизму,	позитивного	
підходу,	індивідуального	підходу	тощо.

Отже,	можемо	зробити	висновки,	що	на	філософські	погляди	Ско-
вороди	мали	вплив	філософські	вчення	античності,	середньовіччя	
і	Відродження,	вітчизняне	просвітництво	та	народна	мудрість	[3,	
с.	20].	У	фокусі	уваги	його	творчості	знаходяться	етико-	гуманістичні	
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проблеми.	Автор	визначає	потребу	пояснення	сенсу	життя	людини	
і	пошуку	для	неї	шляхів	до	щастя.

Від	 окремих	моралістичних	 ідей	 він	приходить	 до	цілісного	
етичного	вчення,	в	центрі	якого	лежить	 ідея	«сродної»	праці	як	
основи	щастя	[4,	с.	18–29].

Слід	зазначити,	що	багато	думок,	спостережень,	 ідеї	Григорія	
Сковороди	зберігають	свою	актуальність,	не	зважаючи	на	досить	
поважну	віддаленість	у	часі.	Цікавим	і	корисним	може	бути	вико-
ристання	творчості	Г.	Сковороди	у	підготовці	сучасного	вчителя,	
зокрема	у	формуванні	його	професійного	педагогічного	мислення,	
так	 як	 доведено	актуальність	 основних	його	філософських	 ідей.	
У	 контексті	 дослідження	проблеми	формування	педагогічного	
мислення	майбутніх	учителів	викликають	особливий	інтерес	ідеї	
просвітництва.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ:
ПЕРЕКОНАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

У	Концептуальних	 засадах	 реформування	 середньої	 освіти	
«Нова	українська	школа»	наголошується	на	тому,	що	в	най-

ближчій	перспективі	успішними	на	ринку	праці	будуть	фахівці,	які	
«вміють	навчатися	впродовж	життя,	критично	мислити,	ставити	
цілі	та	досягати	 їх,	працювати	в	команді,	спілкуватися	в	багато-
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культурному	середовищі	та	володіти	іншими	сучасними	вміння-
ми»	[2,	с.	4].	Це	в	свою	чергу	висуває	нові	вимоги	до	особистості	
вчителя,	його	професійної	підготовки	та	педагогічної	майстерності,	
актуалізує	його	роль	як	коуча,	фасилітатора,	тьютора,	модератора	
в	індивідуальному	розвитку	учня.

Григорій	Сковорода	одним	із	перших	в	українській	педагогіці	
звернув	увагу	на	особистість	учителя,	висунув	вимоги	до	його	профе-
сіоналізму,	а	його	філософські	ідеї	про	сутність,	завдання	і	значення	
педагогічної	праці	ґрунтуються	на	принципах	народності,	в	основі	
яких — мудрість	народу,	традиції	народної	педагогіки,	національна	
самобутність	українського	етносу.	Саме	з	цих	позицій	він	розглядає	
вчителя	як	носія	народних	цінностей,	духовно-	моральної	культури	
та	високої	гуманності	та	людинолюбства.	Учитель	має	бути	із	сере-
довища	українського	народу.	Не	чуже	виховання	повинно	привите	
народу	українському,	а	своє,	рідне.	Разом	з	тим,	він	різко	виступає	
проти	залучення	до	освітнього	процесу	іноземних	учителів,	відсто-
ює	національну	систему	виховання.	Просвітник	переконаний,	що	
«учителю	належить	бути	всюдисущому	в	народі,	тому	що	освіта	
повинна	бути	з	народу,	для	народу,	народною.	Обов’язок	учителя	
пізнати	необхідність,	міру,	приклад	і	властивості	істинної	освіти,	
і	поєднувати	себе	з	народом»	[1,	с.	253].

На	думку	філософа,	істинний	учитель	має	бути	наділений	таки-
ми	чеснотами,	як	повага	до	людської	особистості,	щиросердність,	
скромність,	стриманість,	працьовитість,	безкорисливість,	принци-
повість,	безмежна	відданість	своєму	народу	та	Батьківщині.	Своїм	
аскетичним	життям,	 самовідданою	працею	Григорій	 Сковорода	
подав	приклад	вірності	народу,	показав,	яким	має	бути	справжній	
народний	учитель.

Високо	шануючи	працю	вчителя,	видатний	філософ-	гуманіст	
водночас	ставиться	до	нього	досить	вимогливо:	учитель — це	людина	
глибокого	розуму,	високої	моралі,	єдності	слова	і	діла.	Важливою	
якістю	вчителя,	на	його	думку,	є	педагогічна	майстерність,	профе-
сійне	вміння	успішно	організувати	освітній	процес,	 спрямувати	
його	на	всебічний	розвиток	та	вдосконалення	особистості.

Від	 освіченості	 і	 підготовленості	 вчителя,	 його	моральності	
і	культури,	як	твердить	просвітник,	залежить	ефективність	розу-
мового	розвитку	учнів,	сформованість	у	них	уміння	орієнтуватися	
у	різноманітних	життєвих	ситуаціях	та	вироблення	загальнона-
ціональних	 і	 загальнокультурних	цінностей.	 Завдання	педагога	



Ідеї Григорія Сковороди у практиці роботи сучасних закладів освіти

133«Історія та філософія освіти в Україні»

до змісту >>

вбачав	у	тому,	щоб	своєчасно	розкрити	внутрішній	світ	дитини	
і	спрямувати	її	діяльність	по	правильному	шляху.

Сенсом	життя	людини,	шляхом	до	її	щастя	Григорій	Сковорода	
вважав	самопізнання,	а	знання	і	вміння,	набуті	в	цьому	процесі,	
є	 важливою	умовою	творчого	 вирішення	педагогічних	 завдань,	
які	служать	підґрунтям	удосконалення	професійної	майстерності	
вчителя.	Педагог,	 який	пізнав	 себе,	 свою	душу,	 краще	 зрозуміє	
вчинки	своїх	учнів,	їх	мотиви	і	прагнення,	на	його	думку,	допоможе	
учневі	усвідомити	себе	як	особистість,	знайти	шляхи	досягнення	
важливих	життєвих	цілей.

Разом	з	тим,	неперервну	освіту	впродовж	життя	на	основі	само-
освіти,	цілеспрямованого	та	систематичного	поліпшення,	самовдо-
сконалення,	розвитку	себе	та	своєї	діяльності,	вважав	запорукою	
педагогічної	майстерності	вчителя.	Лише	педагог,	 який	 глибоко	
засвоїв	знання,	любить	науку	і	сам	постійно	її	вивчає,	систематично	
працює	над	своїм	розвитком,	здатний	навчати	інших,	повести	за	
собою	по	шляху	істини	[3,	с.	165].

У	своїй	учительській	діяльності,	зазначає	О.	Рудь,	філософ	вико-
ристовував	нетрадиційні	методи	навчання,	як-от:	уроки	на	природі,	
просвітницькі	уроки	серед	народу,	досить	активно	застосовував	
листування	як	метод	навчання.	В	численних	працях	він	виклав	свої	
погляди	на	виховання	індивіда,	вдосконалення	людини	з	метою	
утвердження	чесності,	доброти,	щирості;	обґрунтував	вимоги	до	
особистості	вчителя;	надав	рекомендації	батькам,	які	покликані	
формувати	у	дітей	високі	моральні	якості:	любов	до	вітчизни	і	рід-
ного	краю,	людяність,	дружба,	почуття	людської	гідності,	вдячність,	
працелюбство,	прагнення	до	свободи,	справедливості	і	всезагального	
щастя.	Учитель	для	учня,	на	глибоке	переконання	філософа,	має	
бути	другом,	наставником,	старшим	товаришем	[4].

Крім	того,	значну	увагу	він	приділяв	індивідуальній	роботі	з	уч-
нями,	де	основою	педагогічної	праці,	на	думку	Григорія	Сковороди,	є	
велика	жертовна	любов	учителя	до	своїх	учнів,	щирість,	сердечність,	
доброта.	Слова	педагога-	філософа	«…	любов	породжується	любов’ю,	
і,	бажаючи	бути	любимим,	я	сам	першим	люблю»,	за	твердженням	
О.	Любара,	М.	Стельмаховича,	Д.	Федоренко,	«можуть	бути	запо-
вітом	сучасному	поколінню	учителів	 і	мають	стати	серцевиною	
педагогіки	співробітництва»	[4,	с.	121].	Досліджуючи	деякі	питання	
теорії	навчання	в	спадщині	Г.	Сковороди,	науковці	наголошують	
на	тому,	що	просвітитель	вимагав	від	учителя	враховувати	вікові	
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особливості	та	індивідуальні	якості	дітей.	У	процесі	навчання	не	
можна	ігнорувати	розумові	можливості	учнів.	Навчальний	матеріал	
має	бути	посильним	і	доступним.	Викладати	його	необхідно	ясно,	
точно,	зрозуміло.	При	цьому,	як	твердив	Г.	Сковорода,	учні	повинні	
розуміти	матеріал,	самостійно	його	продумувати	і	закріплювати	на	
практиці.	Охопити	весь	матеріал,	досягти	істини	вихованець	змо-
же	лише	за	власної	ініціативи	і	старанності,	самостійно,	в	процесі	
активної	діяльності,	яка	має	всіляко	підтримувати	і	спрямовувати	
педагог.	Вчитель	повинен	навчати	дітей	пізнавати	навколишній	
світ,	розуміти	закономірності	його	розвитку.

Проведений	аналіз	поглядів	Григорія	Сковороди	на	формування	
педагогічної	майстерності	 вчителя	 дав	 змогу	 зробити	висновки	
про	те,	що	діяльність	педагога	в	сучасних	умовах	буде	ефективною,	
якщо	він	є	носієм	народних	цінностей,	духовно-	моральної	культу-
ри	та	високої	гуманності	і	людинолюбства.	Основою	педагогічної	
майстерності	вчителя	є	самоосвітня	діяльність,	неперервна	освіта	
впродовж	життя,	систематичне	цілеспрямоване	самовдосконалення	
і	саморозвиток.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
У ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Сучасний	шкільний	підручник	є	не	тільки	засобом	навчан-
ня,	 а	й	втіленням	освітньої	політики	держави.	Останніми	

роками	 українське	 суспільство	 було	 втягнуто	 в	 інформаційне	
протистояння	 з	 Угорщиною	 у	 якому	 ключовими	 стало	 висвіт-
лення	 історії	 у	шкільних	 курсах.	Ще	 більшої	 гостроти	набули	
суперечки	з	Росією,	яка	теж	спочатку	прагнула	корегувати	зміст	
наших	підручників,	маючи	на	меті	власні	геополітичні	інтереси,	
а	 згодом	розв’язала	повномасштабну	 війну	проти	України	 яка	
триває	й	досі.	Характерно,	що	місяць	тому	вже	в	умовах	жорсто-
ких	 боїв	на	фронті	 українські	 освітяни	вдалися	 до	 радикальної	
корекції	 змісту	шкільних	підручників	 актуалізувавши	 сторічне	
гасло	М.	Хвильового	«Геть	від	Москви!»	у	новій	редакції	шкільних	
програм	з	історії.	Може	виникнути	питання — чи	на	часі	такі	дії?	
Однозначно	так,	адже	контролюючи	своє	минуле	суспільство	може	
програмувати	власне	майбутнє	 і	 важлива	роль	у	цьому	процесі	
належить	шкільному	підручнику	з	 історії.

У	 перші	 роки	незалежності	 України	 зміст	шкільних	підруч-
ників	з	 історії	був	міксом	радянських	наративів	із	фрагментами	
національного	 змісту,	що	 конструювався	на	 рудиментах	марк-
систської	методології.	Згодом	радянська	освітня	парадигма	почала	
поступатися	україноцентриській,	що	позначилося	на	шкільному	
підручникотворенні.

Характерною	ознакою	нових	змін	стало	й	олюднення	 історії,	
внаслідок	цього	 актуалізувалася	 біографістика.	 У	шкільних	на-
вчальних	книгах	збільшилась	кількість	біографічних	довідок	про	
видатних	осіб.	Зокрема	автори	Г.	Сергієнко	 і	В.	Смолій	навчаль-
ного	посібника	«Історія	України»	для	7–8	класів	середньої	школи,	
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(вийшов	друком	у	1993	р.	та	був	перевиданий	1995	р.)	пропонували	
учням,	за	нашими	підрахунками,	близько	двох	десятків	коротких	
біографічних	довідок.

Зокрема,	серед	них	була	довідка	й	про	Григорія	Сковороду	[4,	
с.	243].	В	ній	Г.	Сковорода	представлений	українським	філософом	та	
письменником,	який	походив	із	бідної	козацької	сім’ї.	Після	навчан-
ня	в	Київській	академії	він	подорожував	по	європейських	країнах,	
потім	«Викладав	у	Переяславському	та	Харківському	колегіумах,	
але,	переслідуваний	царською	адміністрацією,	невдовзі	залишив	
стіни	цих	навчальних	закладів.	У	своїх	творах	мислитель	виступав	
проти	тиранії	та	соціальної	несправедливості»	[4,	с.	243].	Із	цього	
тексту	Г.	Сковорода	постає	не	яскравою	особистістю,	людиною,	котра	
намагалась	впливати	на	суспільство,	пропагуючи	ідеї	моральності	
та	загальнолюдські	цінності,	а	пригнобленим	нужденним	чолові-
ком,	який	«Усе	своє	життя	прагнув	до	свободи	…»	[4,	с.	243].

Критично	мислячий	учень,	читаючи	такий	текст,	міг	би	засум-
ніватися,	як	Г.	Сковорода	з	бідної	родини	закінчив	академію	і,	не	
маючи	статків,	подорожував	європейськими	країнами	та	водночас	
прагнув	вільного	життя.	Про	вплив	творчості	Г.	Сковороди	на	роз-
виток	української	літератури	йдеться	скупо	(всього	два	речення).	
Наголошено,	що	в	його	байках	та	віршах	використовувалася	жива	
народна	мова,	вони	рясніли	прислів’ями	і	приказками,	а	творчість	
Г.	Сковороди	«помітно	вплинула»	на	І.	Котляревського	«зачинателя	
нової	української	літератури»	 [4,	 с.	 243].	У	методичному	апараті	
цієї	навчальної	книги	творча	спадщина	Г.	Сковороди	взагалі	не	
розглядалася,	тож	нема	жодного	запитання	або	завдання	пов’яза-
ного	з	його	діяльністю.

Поступово	радянські	 кліше	 зникали	 із	 сторінок	підручників,	
змінювалася	й	зміст	шкільної	історичної	освіти.	Значний	вплив	на	
розбудову	цих	процесів	мали	розвідки	О.	Субтельного,	особливо	його	
книга	«Україна:	Історія»,	яка	здобула	неабияку	популярність	і	стала	
для	дослідників	прикладом	деполітизації	та	національного	характеру	
у	висвітленні	вітчизняної	історії.	О.	Субтельний	мав	українське	ко-
ріння,	але	сформувався	як	історик	у	закордонній	школі	дослідництва,	
що	суттєво	різнилася	від	вітчизняної,	насамперед	методологією	та	
концептуальним	осмисленням	історичного	процесу.	Він	характери-
зував	Г.	Сковороду	як	мислителя	котрий	«вступав	у	гострі	філософські	
суперечки	з	найрізноманітнішими	людьми.	Передусім	його	цікавило	
те,	 як	людина	може	 стати	по-справжньому	щасливою	…	ключем	
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у	цьому	мало	бути	пізнання	«самого	себе»;	крім	того,	людина	мала	
робити	в	житті	саме	те,	чому	вона	природно	відповідала»	[5,	с.	181].

З	урахуванням	змін	у	методології	та	оновленням	концептуаль-
ного	осмислення	історичного	процесу	постать	Г.	Сковороди	висвіт-
лювалася	у	подальшому	й	іншими	авторами	навчальної	літератури.	
Зокрема,	з	позицій	людиноцентризму	розглядалася	творчість	мис-
лителя	у	шкільних	навчальних	книгах	О.	Гісема	і	О.	Мартинюка.	
Вони	представляли	школярам	Г.	 Сковороду	не	 тільки	видатним	
філософом,	а	й	просвітителем	який	володів	«п’ятьма	мовами,	був	
обізнаний	 з	філософськими	 теоріями	минулих	 і	 сучасних	йому	
мислителів	…	Г.	Сковорода	став	одним	із	найвидатніших	філософів	
ХVІІІ	ст.	в	Європі»	[3,	с.	189].	Автори	наголошували,	що	український	
мислитель	та	просвітитель	формувався	не	периферійним	середови-
щем,	а	в	європейських	освітніх	школах	і	мав	зв’язки	з	науковими	
центрами.	У	підручниках	О.	Гісема,	О.	Мартинюка	містилося	чимало	
цікавої	інформації	про	життєві	цінності	та	діяльність	Г.	Сковороди.

Ще	більш	багатогранно	висвітлювався	Г.	Сковорода	у	підручни-
ках	В.	Власова.	Він	представлявся	школярами	філософом,	письмен-
ником	та	педагогом	котрий	 «використовував	найпрогресивніші	
досягнення	…,	які	багато	в	чому	суперечили	традиційним	поглядам.	
Г.	Сковорода	вважав	філософію	тією	міфічною	ниткою	Аріадни,	що	
допомагає	людині	знайти	вихід	із	найскрутніших	подій	життя.	Про-
відна	ідея	філософського	вчення	Г.	Сковороди	стосується	проблеми	
людського	щастя	й	сенсу	життя.	Він	був	переконаний,	що	людина	
щаслива	 тільки	 тоді,	 коли	 вона	 вільна	 і	може	 займатися	 тією	
справою,	до	якої	має	природні	здібності,	хист.	Г.	Сковорода	вважав	
також,	що	людське	щастя	творить	злагода	між	особистим	життям	
і	громадським	покликанням».	Прагнучи	поширити	свої	думки	серед	
українського	народу,	мислитель	винайшов	оригінальний	спосіб.	
Він	утілював	їх	у	мистецькій	формі — у	віршах	та	байках	[1,	с.	286].

Підручники	В.	Власова	неодноразово	перевидавалися	і	кожного	
разу	персоналія	Г.	Сковороди	поставала	яскравішою	та	багатоас-
пектною	за	обдаруваннями,	і	це	були	не	вигадки	автора,	а	резуль-
тат	клопіткого	та	прискіпливого	опрацювання	джерел.	Зокрема,	
в	одному	із	видань	автор	розширив	написані	ним	раніше	тексти	
розповідями	про	музичне	 обдарування	філософа,	 письменника	
та	педагога	наголошуючи,	що	викладаючи	у	Переяславському	та	
Харківському	колегіумах	«курс	поетики	він	використовував	най-
прогресивніші	досягнення	європейського	мистецтва»	[2,	с.	235–236].
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Окрім	 того	 у	 підручниках	В.	 Власова	 вдало	 опрацьовувалася	
творча	спадщина	Г.	Сковороди	в	методичному	апараті	навчальних	
книг.	Наприклад,	автор	створював	короткі	оповідання	про	життя	та	
діяльність	«українського	Сократа»	[1,	с.	285]	де	одним	із	персонажів	
фігурував	Г.	Сковорода	в	уста	якого	вкладалися	фрагменти	з	його	
творів.	Усе	це	робилося	з	урахуванням	вікових	особливостей	учнів	
задля	посилення	в	них	зацікавленості	в	ознайомленні	із	життєвим	
шляхом	та	 творчою	спадщиною	цієї	 видатної	 особистості.	 В	ме-
тодичному	 апараті	 підручників	В.	 Власова	чимало	 запитань	 та	
завдань	пов’язаних	із	творчістю	Г.	Сковороди,	міститься	у	згаданих	
навчальних	книгах	й	декілька	відповідних	ілюстрацій.

Отже,	з	проголошенням	незалежності	України	радянська	освіт-
ня	парадигма	витіснялася	людиноцентриською,	що	позначилось	
на	шкільному	підручникотворенні.	Ознакою	таких	зрушень	стало	
олюднення	історії.	Внаслідок	цього	актуалізувалася	біографістика,	
яка	почала	 відходити	від	 схематизму	 у	 висвітленні	 особистості	
і	розгортати	її	багатогранність,	що	супроводжувалося	новими	під-
ходами	до	відбору	джерел.	Ці	процеси	проглядаються	у	висвітленні	
постаті	Г.	Сковороди.

У	підручниках	його	 персоналія	 поступово	 розширювалася,	
висвітлювались	нові	аспекти	його	особистості,	творчості	та	діяль-
ності — філософа,	письменника,	просвітителя,	педагога,	особи,	яка	
мала	музичне	обдарування	й	реалізовувалася	у	цьому.	Особливістю	
висвітлення	у	шкільних	підручниках	 з	 історії	персоналії	 Г.	 Ско-
вороди	 доби	незалежності	 України	 стало	позиціонування	його	
представником	нового	покоління	інтелектуалів	які	орієнтувалися	
і	формувалися	у	європейських	(а	не	російських)	освітніх	школах	та	
наукових	центрах.
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ПЕРСОНАЛІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОМПОНЕНТІ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Цьогоріч	виповнюється	300	років	від	дня	народження	видат-
ного	філософа,	просвітителя-демократа,	поета,	культурного	

діяча,	видатного	теоретика	в	галузі	педагогіки,	педагога-новатора	
Григорія	Савича	Сковороди.	Він	закликав	розвивати	у	дітей	кра-
щі	риси,	які	властиві	українському	народу,	глибоко	вірив	у	силу	
науки	і	освіти.	Висловлені	у	його	творах	прогресивні	ідеї	і	думки	
мали	великий	вплив	на	розвиток	вітчизняної	педагогічної	думки,	
а	деякі	поради,	зокрема,	про	необхідність	будувати	педагогічний	
процес	з	урахуванням	психофізичних	особливостей	дітей	та	думки	
філософа	моральне	виховання	вільної,	всебічно	розвиненої	особи-
стості,	не	втратили	свого	значення	 і	до	наших	днів	та	суголосні	
з	вимогами	сучасної	педагогіки.

Вища	освіта	в	Україні,	відповідно	до	част.	5	ст.	1	Закону	України	
«Про	вищу	освіту»	є	сукупністю	не	лише	«систематизованих	знань,	
умінь	i	практичних	навичок»,	а	й	«способів	мислення,	професій-
них,	 світоглядних	 i	 громадянських	 якостей,	морально-етичних	
цінностей,	інших	компетентностей»	[5].	Відтак	творчий	доробок	та	
персоналія	Григорія	Сковороди	доцільно	включити	як	невід’ємний	
складник	 історико-культурного	 компоненту	 освітнього	процесу	
закладів	вищої	освіти	України.	

Суголосно	нашим	міркуванням	у	рішенні	Національного	агент-
ства	із	забезпечення	якості	вищої	освіти	зазначено	«саме	вивчен-
ня	історії	та	культури	власного	народу	в	поєднанні	з	вивченням	
інших	 засадничих	 гуманітарних	 та	 соціальних	наук	формують	
громадянську	 ідентичність	 і	 патріотизм	…	Заклад	 вищої	 освіти	
несе	відповідальність	 за	 якість	власних	освітніх	програм	та	мо-



НАПРЯМ ТРЕТІЙ

140 Збірник матеріалів

до змісту >>

ральний	обов›язок	формувати	патріота	своєї	країни.	Йдеться	не	
лише	про	фахову	підготовку,	 але	й	про	 всебічний	 гармонійний	
розвиток	особистості	здобувачів	вищої	освіти,	їхню	громадянську	
позицію	і	патріотизм,	тобто	виконання	світоглядних	завдань	вищої	
освіти»	 [13].	Непересічність	постаті	 Григорія	 Сковороди	повною	
мірою	корелює	 із	 рекомендаціями	Національного	 агентства	 «у	
закладах	вищої	освіти	історія	і	культура	України	мають	вивчатися	
на	порівняно	 вищому	рівні	 і	 в	 глобальному	 вимірі,	 аналізуючи	
закономірності,	наслідки	та	значення	історико-культурних	явищ	
та	процесів	в	Україні,	вписуючи	їх	у	європейський	і	світовий	кон-
текст.	Вивчення	історико-культурних	процесів	має	забезпечувати	
такі	програмні	результати	навчання,	щоб	здобувач	вищої	освіти	
був	готовий	самостійно	визначати	закономірності	 і	аналізувати	
суспільні	 процеси,	що	 відбувалися	 у	минулому	 та	 відбуваються	
нині,	розуміти	їх	зв’язки		та	проводити	історичні	паралелі»	[13].

Проаналізуємо	можливості	 використання	наукових	 джерел,	
електронних	освітніх	ресурсів	про	персоналію	Григорія	Сковороди	
для	використання	в	освітньому	процесі	сучасних	закладів	вищої	
освіти,	зокрема	у	навчанні	та	викладанні	навчальної	дисципліни	
«Історія	педагогіки».	

На	наш	погляд,	використання	відкритих	інформаційних	ресурсів,	
є	доцільним	під	час	викладання	теми	«Розвиток	освіти	і	педаго-
гічної	 думки	в	 епоху	 українського	 Відродження	 (ХVІ	 –	 середина	
ХVІІІ	ст.»,	є	ознайомлення	із	курсом	«Історія	Києво-Могилянської	
академії»,	 який	 запропоновано	на	 платформі	 Prometheus	 [16].	
Саме	в	Києво-Могилянській	академії	з	перервами	майже	10	років	
навчався	Григорій	Савич	Сковорода.

При	опрацюванні	тем	щодо	постаті	Григорія	Сковороди	у	розвит-
ку	освіти	і	педагогічної	думки	науково	виправданим	є	звернення	до	
архівних	документів,	зокрема	до	джерел	Центрального	державного	
архіву	України	[14].	На	наш	погляд,	ґрунтовним	науковим	допов-
ненням	до	історико-педагогічних	портретів	вітчизняних	педагогів,	
які	презентують	здобувачі	вищої	освіти,	буде	використання	он-лайн	
виставок	до	300-річчя	від	дня	народження	Григорія	Сковороди.	На	
наш	погляд,	студіювання	цифрових	ресурсів	(наприклад	відцифро-
вані	копії	праць	педагога,	архівних	документів,	стародруків,	рари-
тетних,	періодичних	видань	тощо)	є	доступними	для	викладачів	і	
здобувачів	вищої	освіти,	що	гарантує	належний	науковий	рівень	
навчання	та	викладання	історії	педагогіки.



Ідеї Григорія Сковороди у практиці роботи сучасних закладів освіти

141«Історія та філософія освіти в Україні»

до змісту >>

Значимою	групою	джерел,	на	наш	погляд,	є	електронні	бібліо-
теки,	історико-культурні	ресурси;	електронні	біографії;	електронні	
колекції	—	їх	значення	у	навчанні	та	викладанні	історії	педагогіки	
та	гуманітарних	дисциплін	є	значним.	Звернення	до	джерел	цієї	
групи	 є	необхідним	в	 опрацюванні	 всіх	 тем	 змістового	модулю	
«Історія	української	школи	і	педагогіки».	Наприклад,	електронна	
бібліотека	 «Історична	 спадщина	України»	формується	 за	 прин-
ципом	профільних	 тематичних	 колекцій	 і	містить	 електронні	
документи	—	рідкісні	 та	 цінні	 видання	 з	 фонду	Національної	
історичної	бібліотеки	України	[9].	

Значимим	є	проект	«Цифрова	бібліотека	історико-культурної	
спадщини»,	яка	вміщує	відцифровані	праці	XIV–XIX	століть	[15].

Вагомими	для	дослідження	персоналії	 Григорія	Сковороди	та	
її	презентації	підчас	освітнього	процесу	та	позааудиторної	роботи	
в	 закладах	вищої	 освіти	 є	 інформаційні	ресурси	освітянських	бі-
бліотек.	Найпотужніші	фонди,	які	доцільно	використовувати	при	
викладанні	педагогічних	дисциплін,	у	тому	числі	й	історії	педаго-
гіки,	представлено	на	web-ресурсах	Електронної	бібліотеки	НАПН	
України	 [4],	 Державної	науково-педагогічної	 бібліотеки	України	
імені	В.	Сухомлинського	[1],	Національної	бібліотеки	України	імені	
В.І.	Вернадського	[8]	та	ін.	Так,	в	електронній	бібліотеці	Інституту	
педагогіки	НАПН	України	матеріали	згруповані	за	видами	продук-
ції:	концепції,	навчальні	програми	курсів	за	вибором,	монографії,	
методичні	та	практичні	посібники	з	методик	навчання	шкільних	
предметів,	методичні	рекомендації	тощо	[3].	На	сайті	електронної	
бібліотеки	 Інституту	 історії	 України	НАН	України	презентовано	
результати	наукових	досліджень	щодо	розвитку	освіти	та	культу-
ри	у	загальносвітовому	контексті	[2].	Корисним	ресурсом,	на	наш	
погляд,	 є	 сайт	Національної	 історичної	 бібліотеки	України,	 де	 у	
розділі	«Електронна	бібліотека	«Історична	спадщина	України»»	[10] 
презентовано	відцифровані	документи,	рідкісні	та	цінні	видання	
з	фонду	Національної	 історичної	 бібліотеки	України.	Принагідно	
зазначимо,	що	даний	розділ	поділяється	на	декілька	тематичних	
підрозділів,	зокрема	«Історія	України	до	1917	р.»,	«Історія	України	
у	1917–1939	рр.»,	«Історія	науки	та	освіти	в	Україні»,	«Видатні	осо-
бистості»	та	ін.

Вагомим	ресурсом	є	педагогічний	потенціал	музеїв.	Зокрема,	
на	 сайті	Педагогічного	музею	України	можна	 ознайомитись	 із	
віртуальною	виставкою,	яка	присвячена	ювілею	Григорія	Сково-
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роди.	Структурно	ювілейна	віртуальна	виставка	складається,	як	
правило,	 з	 двох	 частин:	фото,	 коротка	 інформація	про	ювіляра	
та	електронні	копії	його	статей,	книг,	що	зберігаються	у	фондах	
музею	[12].	Корисним	ресурсом	для	учасників	освітнього	процесу	
є	також	меморіальний	музей	Григорія	Сковороди	[7].

Web-ресурс	Національного	музею	історії	України	[11]	уможлив-
лює	пошук	інформації	про	експонати	історії	нашої	держави,	діяль-
ність	визначних	персоналій	від	найдавніших	часів	до	сьогодення.	

Сподіваємось,	що	представлена	інформація	буде	використана	
викладачами	педагогіки	 та	 історії	 педагогіки	під	час	 укладання	
робочих	навчальних	програм,	підготовці	методичного	забезпечення	
вивчення	педагогічних	освітніх	компонентів;	сприятиме	вивченню	
історії	 і	 культури	України	 в	 особі	 її	 визначних	представників	 в	
глобальному	вимірі.	Життєвий	шлях	і	діяльність	Григорія	Сково-
роди	є	визначним	 історико-культурним	явищем,	значимими	не	
лише	в	Україні,	а	й	європейському	і	світовому	контексті.	
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КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕ ВЧЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА

«Світло бачиться тоді, коли світло в очах є»
Г. Сковорода

На	сучасному	 етапі	 реалізації	 концептуальних	 ідей	Нової	
української	школи	 посилюється	 значимість	мистецької	

освітньої	галузі	як	складової	Державного	стандарту	базової	серед-
ньої	освіти,	спрямованої	на	цілісний	розвиток	особистості	учня	
у	процесі	опанування	мистецьких	надбань	людства;	усвідомлення	
власної	національної	ідентичності	в	міжкультурній	комунікації;	
формування	компетентностей,	необхідних	для	художньо-	творчого	
самовираження;	розкриття	креативного	потенціалу	 [5].	Відомо,	
що	мистецтво	виховує	не	лише	потребу	художньої	насолоди,	а	й	
творче	ставлення	до	всіх	природних	і	суспільних	явищ.	Завдяки	
особливостям	свого	впливу	на	людину	(чуттєва	безпосередність,	
емоційна	насиченість,	ідейна,	ціннісно-	смислова	спрямованість,	
дієвість	перетворювальної	 сили)	мистецтво	 вважається	 однією	

https://nmiu.com.ua/
http://pmu.in.ua/віртуальні-виставки
https://naqa.gov.ua/2022/06/%d0%bd
https://cdiak.archives.gov.ua
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21REF
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21REF
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:UKMA+HKMA101
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:UKMA+HKMA101
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зі	 складових	 духовної	 культури	 суспільства	 і,	 на	 нашу	 дум-
ку,	 універсальним	 засобом	 становлення	 особистості-	патріота,	
особистості-	інноватора,	 формування	 ключової	 культурної	 ком-
петентності	учнів.

У	змісті	професійного	стандарту	«Вчитель	загальної	середньої	
освіти»	визначено	загальні	і	професійні	компетентності	вчителя,	
серед	 яких	 особлива	 роль	належить	 розвитку	його	 культурної	
компетентності.	Адже	тільки	культурно	компетентний	учитель,	як	
носій	і	провідник	духовної	культури,	здатний	плекати	культурно	
освічену,	духовну	особистість	учня	зі	своїм	власним	світоглядом,	
світовідчуттям,	 світосприйняттям,	 ціннісним	 ставленням	 тощо.	
У	публікації	О.	Комаровської	«Мистецька	освіта:	передчуття	змін	
і	готовність	учителя	до	них»	зазначено,	що	«духовність	як	завжди	
ціннісне	домобудівництво	особистості	у	процесі	бескінечного	шляху	
до	формування	свого	внутрішнього	світу,	дає	можливість	людині	
не	 залежати	повністю	від	 контексту,	 зовнішнього	життя,	 тобто	
залишатися	тотожною	собі»	[4,	с.	11].

Ми	підтримуємо	ідею	І.	А.	Зязюна	про	те,	що	«Глобальною	метою	
сучасної	освіти	має	стати	формування	культурно	освіченої	людини,	
ядро	якої	 складає	свобода,	 гуманність,	духовність,	адаптивність,	
здатність	до	самовизначення	у	світі	культури	й	культурної	іден-
тифікації,	прагнення	до	життєтворчості,	самоствердження	в	усіх	
сферах	її	життєдіяльності»	[2,	с.	12].

З	 огляду	на	це,	 в	 сучасній	практиці	підвищення	кваліфікації	
особливо	ціннісного	смислу	і	значення	набуває	культуровідповідне	
вчення	великого	українського	мислителя-	мудреця,	педагога,	філософа,	
поета,	композитора,	музиканта,	культурно-	освітнього	подвижника	
Григорія	Савича	Сковороди	(1722–1794),	який	вперше	поставив	питан-
ня	про	культуру	як	окремий,	незалежний	від	природи	символічний	
світ,	у	якому	вищі	цінності	людського	буття,	все	святе	і	божественне,	
розкриваються	і	побутують	у	символічній	формі	[1].

Зупинимося	дещо	на	певних	ідеях	його	культуровідповідного	
вчення,	пов’язаного	 із	 забезпеченням	культурологічної	 освіти	
педагогів	 як	 сфери	 соціокультурної	життєдіяльності,	 у	 якій	
здійснюється	розвиток	духовно	зрілої	моральної,	емоційно	по-
зитивної	 особистості,	 здатної	 відповідати	 за	 долю	 держави,	 її	
народу,	 стверджувати	 загальнолюдські	 і	національні	цінності	
тощо.	Існує	думка,	що	культурологія	освіти	як	науковий	напрям	
формується	на	стику	філософії	освіти,	культурології,	культурної	
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психології	та	інноваційної	педагогіки	й	пояснює	увесь	комплекс	
культурних	 проблем	 освіти,	 системно	 інтерпретує	 освіту	 як	
культурний	феномен.	Вважаємо,	що	зміст	культурології	освіти	
спрямований	на	розвиток	культурологічної	освіти	фахівців,	ста-
новлення	їхніх	особистісних,	професійних	та	культурологічних	
якостей,	збагачення	культурного	світогляду,	кругозору,	ерудиції,	
смаків,	 культурологічної	 компетентності,	 забезпечення	 готов-
ності	до	формування	загальнокультурної	компетентності	учнів	
в	 умовах	 професійної	 діяльності	 та	 потреб	Нової	 української	
школи	і	суспільства.

У	такому	контексті	культурологічне	вчення	Г.	Сковороди	зна-
ходить	нове	життя	й	переосмислення.	Автор	концепції	Сковоро-
дининських	навчань	 культурософ	Олександр	Шокало	 у	 своєму	
інтерв’ю	відзначив,	що	«феномен	Сковороди	такий	всеосяжний,	
як	і	цілий	світ	української	культури,	як	сама	Істина».	Культура,	
в	розумінні	Сковороди, — це	«друге,	духовне,	народження	людини»	
з	 духовного	 зародку	 в	 серці	 через	 відкриття	нею»	 заповітного,	
священного	 в	 собі»	 [7].	 Це	 Сковородинівське	 визначення	 куль-
тури	 стало	 основоположним	принципом	його	 культурософії — 
методології	 мудрості,	 світоглядної	 системи	морально-	духовної	
орієнтації	для	самопізнання	й	саморозвитку	людини,	немислимої	
без	пізнання	себе	[7].

Варто	зазначити,	що	сама	природа	духовної	професії	вчите-
ля	мистецьких	дисциплін	пов’язана	із	чуттєвим	ставленням	до	
дійсності,	осягненням	і	переживанням	прекрасного,	піднесеного,	
величного,	тих	загальнолюдських	і	національних	цінностей,	які	
дають	можливість	пізнати	себе	всередині	себе,	знайти	себе.	Адже	
«Пізнати	 себе	 (за	 Г.	 Сковородою) — це	 передусім	 пізнати	 свою	
природу	(власну	сутність),	збагнути	вроджену	життєву	програму	
своєї	душі	(власну	долю),	а	через	себе — пізнати	свій	народ	у	світі	
питомої	культури,	осягнути	земну	Природу	й	усвідомити	своє	місце	
в	Природі,	Культурі,	Світі	та	власною	волею	здійснити	життєву	
програму	своєї	душі»	[6;	8].	Як	бачимо,	у	філософствуваннях	Гри-
горія	Сковороди	не	просто	стверджується	думка	про	необхідність	
пізнання	природи	людини,	а	надається	перевага	пізнанню	приро-
ди	людської	душі	з	урахуванням	чинників	її	формування — віри,	
надії,	любові,	тих	цінностей,	про	які	в	народі	кажуть:	«Не	хлібом	
єдиним	живе	людина».	Мислитель	розглядає	віру	і	любов	не	тільки	
як	підґрунтя	душі,	а	й	як	органічний	прояв	духовності	людини,	
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а	причиною	цього	прояву	є,	як	вважає	Г.	Сковорода,	насамперед	
природні	прагнення	людини.

Пригадуємо	й	 афоризми	 Григорія	 Савича,	 який	 говорив,	що	
«Нам	не	добре	від	того,	що	ми	знаємо	багато	зайвого,	а	не	знаємо	
найпотрібнішого:	самих	себе.	Не	знаємо	того,	хто	живе	в	нас.	Якби	
ми	знали	і	пам’ятали	те,	що	живе	в	кожному	з	нас,	то	життя	наше	
було	б	зовсім	інше».	«Ніхто	не	зможе	вбити	в	собі	зло,	поки	спершу	
не	зрозуміє,	що	таке	зло,	а	що	добро.	А	не	пізнавши	цього	усередині	
себе,	як	можна	пізнати	і	вигнати	його	в	інших».

На	наш	погляд,	саме	природні	можливості	мистецтва	закла-
дають	 унікальні	можливості	 для	 пізнання	 себе,	 відкривають	
неповторний	 світ	 гармонії	 і	 краси	 через	 красу	 педагогічної	 дії	
вчителя	мистецтва.	Г.	Сковорода	вірив	і	захоплювався	перетворю-
вальною	силою	музики,	яка	за	його	переконанням,	«промовляє	до	
душі	нашої».	Він	називав	свої	поезії	піснями,	а	головну	поетичну	
збірку — «Садом	божественних	пісень».	Педагог-	музикант	грав	на	
скрипці,	бандурі,	гуслях,	сопілці	та	флейті.	На	заняттях	з	поетики	
награвав	мелодії,	розкриваючи	через	пісенність	глибинну	суть	
поезії	 та	 вбачав	 своє	 головне	покликання	 у	 вихованні	 й	 освіті	
людей,	а	музику	розумів	як	дієвий	чинник	культурного	самороз-
витку,	духовного	самовдосконалення	й	самопізнання,	внутрішній	
голос	людської	душі	[6;	7;	8].

Культурологічні	 ідеї	 Г.	 Сковороди	 стали	 дієвим	методологіч-
ним	підґрунтям	діяльності	обласних	шкіл	передового	мистецько-	
педагогічного	досвіду	вчителів	Київщини,	результативність	роботи	
яких	розкрито	у	створених	навчально-	методичних	посібниках	«Кра-
са	мистецько-	педагогічної	дії»,	«Інноваційні	технології	у	практиці	
викладання	шкільних	мистецьких	дисциплін»	тощо	[3].

У	 процесі	 діяльності	шкіл	 був	 упроваджений	 спеціальний	
авторський	спецкурс	«Педагогіка	мистецтва	як	педагогіка	духо-
вності»,	у	зміст	якого	представлені	теми,	присвячені	вивченню	
філософсько-	духовної,	педагогічної,	музичної	спадщини	Г.	Сково-
роди.	Мета	реалізації	змісту	спецкурсу	передбачає	просвітництво	
ідей,	 теоретичних	 положень	філософів,	 науковців	 і	 практиків	
професійної	педагогічної	та	мистецької	освіти,	які	є	ключем	до	
пізнання	 як	мистецтва,	 так	 і	 професії,	 саморефлексії	 педагогів	
мистецьких	дисциплін.	Вони	активно	працювали	над	створенням	
і	 втіленням	мистецько-	педагогічних,	мистецько-	філософських	
проєктів,	присвячених	культурному	саморозвитку,	досліджуючи,	
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осмислюючи	та	інтерпретуючи	світоглядний	доробок	культуровід-
повідного	вчення	Г.	Сковороди,	глибоко	людський	і	мудрий.	Серед	
них:	«Мудрець	з	великим	українським	серцем»,	«Філософія	серця	
Г.	Сковороди»,	«Краса — найвища	досконалість	і	вона	є	в	кожно-
му	із	нас»,	«Присвяти	своє	серце	щирій	любові»,	дискусії	в	полі	
культурологічних	проблем	«Відкрий	мистецтво	в	собі,	ти	сам	твір	
мистецтва»,	«У	кожній	людині	є	сонце,	потрібно	тільки	дати	йому	
світити»,	«Музично-	педагогічна	творчість	Г.	Сковороди»,	тренінги	
«Пізнай	самого	себе	і	ти	пізнаєш	світ».	Організація	таких	заходів	
у	міжкурсовий	період	навчання	фахівців	дали	можливість	не	лише	
отримати	нові	 теоретичні	 знання,	 обмінятись	новим	досвідом,	
отримати	своєрідну	практику,	але	й	пізнати	і	розкрити	свій	твор-
чий	потенціал,	заглибитись	у	внутрішній	світ	цінностей	людини.	
Ось	які	думки	висловили	вчителі	у	ході	 спілкування:	«Доробок	
Г.	 Сковороди — джерело	 натхнення	 й	 імператив	життя»,	 «Чим	
більше	ти	занурюєшся	у	світ	Григорія	Сковороди,	осмислюєш	його	
життєдайні	афоризми,	тим	світлішає	цей	світ»	«Мудрість	і	сила	
філософської	спадщини	Г.	Сковороди	в	його	людській	сердечній	
щирості»	тощо.

Грані	філософії	життя	і	творчості	найвидатнішої	постаті	в	куль-
турному	й	літературному	житті	 України	XVIII	 століття	 Григорія	
Сковороди	безмежні	й	невичерпні,	освітлені	спалахом	дивовижної	
сили	й	осяяння.	Кожна	нова	епоха,	кожна	освітньо-	виховна	система	
вбирає	й	живиться	вічною	духовною	скарбницею	краси,	добра	й	
істини,	пробуджучи	«невгасну	волю	духу».

«Змінюються	умови	й	засоби	виховання,	та	незмінним	зали-
шається	 головне	призначення	вчителя — навчити	людину	бути	
Людиною», — так	сказав	І.	А.	Зязюн	про	місію	вчителя.

Бути	причетним	до	сковородинства — значить	пізнати	і	знайти	
в	собі	справжню	духовну	Людину,	яка	живе,	діє	і	творить,	«примно-
жує	чесною	працею	добро»	(М.	Жулинський).
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗВО: 

З ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ ФІЛОСОФІЇ «ЩАСЛИВОЇ ЛЮДИНИ» 
Г. СКОВОРОДИ

3	грудня	 2022	 року	 виповнюється	 300	 років	 від	 дня	народ-
ження	Григорія	Савича	Сковороди — видатного	українського	

просвітителя-	гуманіста,	філософа,	поета,	педагога.
Його	багата	духовна	спадщина	орієнтовна	на	формування	сві-

домості	 людини	 з	 орієнтацією	на	найважливіші	 закономірності	
щасливого	життя	як	загальнолюдської	мети	ідеалу	й	самопізнання	
на	благо	життя.

З	початку	повномасштабного	вторгнення	на	територію	Укра-
їни	сусіда-	агресора	життя	людей	змінилося,	змінилися	і	цінності,	
і	орієнтири	щасливого	буття.
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В	 умовах	 війни	 для	 збереження	 духовних	 ресурсів	 людини	
важливим	чинником	є	ментальне	здоров’я,	оскільки	саме	рівень	
психологічного	благополуччя	матиме	вплив	і	на	загальний	стан	
здоров’я,	економічне	відновлення	та	добробут	країни.

Схарактеризуємо	 роль	 закладів	 вищої	 освіти,	 перед	 якими	
постають	нові	виклики,	нові	завдання.	Нещодавно	МОН	спільно	
з	ДНУ	«Інститут	освітньої	аналітики»	та	у	партнерстві	з	Дитячим	
фондом	ООН	 (ЮНІСЕФ),	 проведено	 опитування	 закладів	 вищої	
освіти	щодо	 визначення	нагальних	потреб	 здобувачів	 освіти	 та	
науково-	педагогічних	працівників.	 Більшість	 визначили	 акту-
альною	потребу	в	додатковій	підтримці	ментального	здоров’я	та	
психосоціальній	допомозі	для	своїх	студентів	і	викладачів	через	
війну	та	переміщення,	пов’язане	з	війною.	Майже	всі	вказали,	що	
їм	потрібна	додаткова	підтримка	для	задоволення	цієї	потреби.

В	Уманському	 державному	педагогічному	 університет	 імені	
Павла	Тичини	у	2020	році	розпочалася	розробка	науково-	дослідної	
теми	 для	молодих	 вчених	 «Соціально-	психологічна	 реабілітація	
дітей	та	молоді	з	особливими	освітніми	потребами	засобами	інклю-
зивного	туризму».	Державний	реєстраційний	номер:	0119U103978.	
Так	склалося,	що	у	2021	році	дослідження	трансформувалися	на	
вирішення	наукової	проблеми	реабілітації	внаслідок	поширення	
коронавірусної	інфекції	COVID-19.	За	результатами	проведених	до-
сліджень	підготовлено	науково-	методичний	довідник	«Соціальна	
інклюзія	 дистанційного	 освітнього	процесу»	 з	 рекомендаціями	
щодо	психологічного	 супроводу	 та	 соціально-	педагогічного	па-
тронажу	 учасників	 освітнього	процесу	 в	 умовах	 дистанційного	
навчання.	 У	 2022	 р.	 співробітники	 держбюджетної	 теми	розпо-
чали	 дослідження,	 спрямовані	на	 розробку	 рекомендацій	щодо	
соціально-	психологічної	 реабілітації	 дітей	 та	молоді	 внаслідок	
війни.	За	результатами	підготовлена	і	видана	колективна	моно-
графія	«Соціально-	психологічна	реабілітація	вразливих	категорій	
громадян	від	наслідків	війни».

У	дослідженнях	науково-	педагогічних	працівників	факультету	
можна	виокремити	наступні	напрями:	теоретичні	та	практичні	
засади	соціально-	психологічної	реабілітації	дітей	та	молоді,	в	тому	
числі	з	ООП,	від	наслідків	війни;	психологічна	та	медико-	соціальна	
реабілітація	учасників	бойових	дій;	зміст	роботи	та	рекомендації	
сім’ям,	 в	 яких	 виховуються	 діти	 з	 інвалідністю;	 адаптація	 для	
переміщених	дітей	та	їхніх	сімей	до	освітнього	середовища;	циф-



НАПРЯМ ТРЕТІЙ

150 Збірник матеріалів

до змісту >>

рові	ресурси	для	організації	соціально-	психологічної	реабілітації;	
міжсекторальна	 співпраця	 у	 здійсненні	 реабілітаційних	 заходів	
в	громаді;	розробка	авторських	методик,	програм,	тренінгів	у	роботі	
з	дітьми	та	молоддю.

Поряд	із	проведеними	теоретичними	дослідженнями	та	участю	
у	навчальних	програмах	 з	 професійного	 зростання	проводяться	
заходи	практичного	спрямування.

За	підтримки	ректора	університету	було	створено	Ресурсний	
центр	 для	 внутрішньо	переміщених	 осіб,	мета	 діяльності	 якого	
надання	 освітньо-	просвітницьких	послуг,	 здійснення	 соціаль-
ної	підтримки	та	психологічного	супроводу,	створення	умов	для	
комплексної	 реабілітації	 за	 видами	 (психологічна,	 соціальна,	
професійно-	трудова,	спортивна,	медична)	та	 інтеграції	до	життя	
Уманської	територіальної	громади.

Завданнями	Ресурсного	центру	виступають:
�� налагодження	зв’язків	між	різними	ініціативами	та	орга-

нізаціями,	що	надають	підтримку	вимушеним	переселенцям	—	
для	кращої	координації	зусиль	та	досягнення	більшого	спільного	
ефекту;

�� розробка	і	впровадження	довгострокових	стратегій	допомоги	
вимушеним	переселенцям	та	їх	 інтеграції;

�� волонтерська	діяльність	науково-	педагогічних	працівників	
та	здобувачів	університету;

�� допомога	у	вирішенні	гуманітарних	та	соціально-	правових	
проблем	вимушених	переселенців;

�� проведення	досліджень	з	питань	соціально-	правового	захи-
сту	та	питань	комплексної	реабілітації	вимушеним	переселенцям	
та	їх	адаптації	у	приймаючих	громадах.

Актуальність	діяльності	Ресурсного	центру	зумовлюється	і	тією	
обставиною,	що	під	 час	 вступної	 компанії	 зараховано	понад	 50	
абітурієнтів	із	числа	ВПО.

Водночас,	 університет	 і	факультет	 є	 партнерами	у	 реалізації	
ряду	проєктів:

�� благодійний	проєкт	 «КОЛО	 ТУРБОТИ»	 створений	 за	 під-
тримки	Дитячого	фонду	ООН	в	Україні	(UNICEF),	під	патронатом	
НДСЛ	 «ОХМАТДИТ»	МОЗ	 України.	Мета	 проекту:	 у	 співпраці	
з	 медичними	 закладами,	 соцпрацівниками,	 психологами	 та	
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волонтерськими	організаціями	надавати	кваліфіковану	безоп-
латну	допомогу	сім’ям,	дітям	віком	від	0	до	6	років,	що	отримали	
гостру	 травму	 у	 результаті	 дії	 різноманітних	 обставин	 у	 ході	
війни	в	Україні;

�� проєкт	 «Спільно.	 Точки	 зустрічі»,	 який	реалізовується	 за	
підтримки	Дитячого	фонду	ООН	 (ЮНІСЕФ)	 та	 у	 співпраці	 з	Мі-
ністерством	молоді	 і	 спорту	України.	Проєкт	 спрямований	на	
підтримку	 дітей,	 підлітків	 та	 їхніх	 родин,	 які	 через	 війну	 були	
змушені	залишити	свої	домівки.

�� проєкт	 «Теоретико-	методологічне	 використання	 терапе-
втичної	методики	Хібукі-	терапія	 у	 роботі	 з	 дитячою	 травмою».	
Ізраїльсько-	український	проєкт	направлений	на	допомогу	дітям	
ВПО	та	особам	які	мають	симптоми	ПТСР;

�� реалізація	 проєкту	 «Кімната	 терапії	 іграшкою»,	 постійно	
діюча	кімната	до	завершення	бойових	дій,	та	при	виконанні	ре-
абілітаційних	функцій	поствоєного	стану.

Отже,	така	система	заходів	спрямована	на	сприяння	у	питаннях	
забезпечення	соціальної,	психологічної	та	особистісної	стійкості	
учнівської	 та	 студентської	молоді,	 викладачів.	Це	 є	 важливою	
умовою	у	задоволенні	потреб	психоемоційної	підтримки	учасників	
освітнього	процесу.

Сподіваємося,	що	такі	заходи	дозволятимуть	берегти	і	відновлю-
вати	внутрішні,	духовні	ресурси.	Незважаючи	на	страшні	випро-
бування	для	української	молоді,	закладам	вищої	освіти	необхідно	
орієнтуватися	на	поради	видатного	філософа	Г.	Сковороди:	«Бути	
щасливим — це	значить	пiзнати,	знайти	самого	себе».
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ФОРМУВАННІ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Філософські	ідеї	Григорія	Сковороди	не	втрачають	своєї	ак-
туальності	у	вихованні	та	підготовці	молодого	покоління	

до	життя	і	праці.
Величезна	спадщина	Г.	С.	Сковороди	є	невичерпним	джерелом	

для	формування	професійної	компетентності	майбутніх	педагогів,	
розвитку	 їх	 творчого	мислення	 як	 важливої	 умови	 успішного	
виконання	трудових	обов’язків	у	здійсненні	освітньої	діяльно-
сті.	Однією	із	ключових	компонентів	формули	нової	української	
школи	 є	 «умотивований	 учитель,	 який	має	 свободу	 творчості	
й	 розвивається	професійно»	 [1].	 Вчитель,	 який	критично	 вміє	
оцінювати	події	та	факти	суспільного	життя,	творчо	підходити	
до	їх	використання	у	виховній	діяльності,	зможе	навчити	своїх	
вихованців	 критично	мислити,	 логічно	 діяти	 та	 творчо	 вико-
ристовувати	набутий	досвід.

Величезний	потенціал	використання	філософської	спадщини	
видатного	українського	мислителя	можна	використовувати	при	
вивченні	 різних	предметів	 у	 закладі	 вищої	 педагогічної	 освіти,	
але,	на	нашу	думку,	особливо	доцільним	є	використання	даного	
потенціалу	під	час	вивчення	педагогіки.	Практично	кожна	тема	
у	педагогіці	має	наштовхувати	студентів	на	роздуми,	міркування,	
розгляд	педагогічних	подій	і	явищ	у	їх	взаємозв’язку	та	взаємоза-
лежності,	формувати	духовний	світ	майбутніх	педагогів.

Особливою	ефективністю	виділяються	групові	форми	роботи.	
Під	час	дистанційного	навчання,	зумовленого	воєнним	станом	та	
пандемією,	у	нагоді	стає	використання	віртуальної	дошки	та	роз-
поділу	студентів	(4–5	осіб)	по	«кімнатах»,	які	можна	організувати	
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на	платформах	Zoom,	Google	Meet	або	інших	платформах	для	орга-
нізації	відеоконференцій.

Наприклад,	командам	дається	завдання	підібрати	3	афоризми	
Григорія	Сковороди,	«обмінятися»	цими	афоризмами	і	пояснити,	
що	мав	на	 увазі	 видатний	філософ	 і	 як	 використати	 дану	 ідею	
у	виховному	процесі.

Фрагмент	завдань	представлений	на	мал.1.
Підбирати	афоризми	та	цитати	Григорія	Сковороди	для	форму-

вання	творчого	мислення	можна	тематично,	наприклад,	під	час	
вивчення	теми	«Національно-	патріотичне	виховання	школярів»,	
студенти	знаходять	такі	цитати	мандрівного	філософа:	«Я	не	покину	
Батьківщини.	Мені	моя	сопілка	і	вівця	дорожчі	царського	вінця»,	
«Коли	не	зможу	нічим	любій	вітчизні	прислужитись,	в	усякому	
разі	з	усієї	сили	намагатимуся	ніколи	ні	в	чому	не	шкодити»,	«Не	
шукай	щастя	за	морем».

Мал 1. Фрагмент завдань з використання філософської  
творчості Григорія Сковороди на занятті з педагогіки

Виконане	 завдання	 студенти	 демонструють	на	 віртуальній	
дошці.	Після	 обговорення,	 призначений	від	 команди	доповідач	
обґрунтовує	 відповідь.	Фрагмент	 роботи	на	 віртуальній	 дошці	
зображено	на	мал.	2.

З’ясовуючи	суть	процесу	виховання,	студентам	пропонується	
пояснити	афоризми:	«Копай	всередині	себе	криницю	для	тієї	води,	
яка	зросить	і	твою	оселю,	і	сусідську»,	«Бути	щасливим — це	зна-
чить	пізнати,	знайти	самого	себе»,	викладач	ставить	питання,	які	
вимагають	творчого	підходу,	усвідомлення	людської	особистості,	
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важливості	 виховної	 діяльності,	 значення	формування	 власної	
духовності	та	духовності	вихованців.

Під	час	організації	семінарських	та	лабораторних	занять	з	пе-
дагогіки	студентам	доцільно	запропонувати	самостійно	підібрати	
цитати	та	афоризми	великого	мислителя	і	філософа	відповідно	до	
вивчення	тієї	чи	іншої	теми.	Наприклад,	до	тем:

�� «Методи	виховання»:	«Не	все	те	отрута,	що	неприємне	на	
смак»	(покарання	як	метод);

�� «Естетичне	 виховання»:	 «Природа	прекрасного	 така,	що	
чим	більше	на	шляху	до	нього	трапляється	перешкод,	тим	більше	
воно	 вабить,	 на	 зразок	 того	найшляхетнішого	 і	 найтвердішого	
металу,	який	чим	більше	треться,	тим	прекрасніше	виблискує».

Мал 2. Фрагмент виконання завдання однією із команд

З’ясовуючи	суть	процесу	виховання,	студентам	пропонується	
пояснити	афоризми:	«Копай	всередині	себе	криницю	для	тієї	води,	
яка	зросить	і	твою	оселю,	і	сусідську»,	«Бути	щасливим — це	зна-
чить	пізнати,	знайти	самого	себе»,	викладач	ставить	питання,	які	
вимагають	творчого	підходу,	усвідомлення	людської	особистості,	
важливості	 виховної	 діяльності,	 значення	формування	 власної	
духовності	та	духовності	вихованців.
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Під	час	організації	семінарських	та	лабораторних	занять	з	пе-
дагогіки	студентам	доцільно	запропонувати	самостійно	підібрати	
цитати	та	афоризми	великого	мислителя	і	філософа	відповідно	до	
вивчення	тієї	чи	іншої	теми.	Наприклад,	до	тем:

�� «Методи	виховання»:	«Не	все	те	отрута,	що	неприємне	на
смак»	(покарання	як	метод);

�� «Естетичне	 виховання»:	 «Природа	прекрасного	 така,	що
чим	більше	на	шляху	до	нього	трапляється	перешкод,	тим	більше	
воно	 вабить,	 на	 зразок	 того	найшляхетнішого	 і	 найтвердішого	
металу,	який	чим	більше	треться,	тим	прекрасніше	виблискує».

�� «Принципи	виховання»:	«Як	хто	посіє	в	юності,	так	пожне
в	старості».

�� «Інтелектуальний	розвиток	та	розумове	виховання»:	«Розум
гострий	у	багатьох,	але	не	всі	навчилися	мислити».

�� «Суть	 і	 зміст	процесу	навчання»:	 «Найкраща	помилка	 та,
якої	допускаються	у	навчанні»,	«Світло	відкриває	нам	те,	про	що	
ми	у	 темряві	 лише	 здогадувалися»,	 «Як	нерозумно	випрохувати	
те,	чого	можеш	сам	досягти»	та	ін.

Цитати	та	афоризми	Григорія	Сковороди,	які	використовуються	
в	процесі	вивчення	педагогіки,	дають	змогу	майбутнім	педагогам	
усвідомити	смисл	життя,	учительської	професії,	задумуватися	над	
морально-	етичними	проблемами	споконвічної	боротьби	«добра»	
і	«зла»,	осмислити	героїчне	минуле	українського	народу,	відкрити	
заново	для	себе	звитяжні	та	ганебні	сторінки	нашої	історії,	розви-
вати	творчу	уяву,	пробуджувати	думку,	висувати	ідеї.
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