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постають як стабілізуюча соціальна сила, яка є носієм певної системи цінностей 

та ідей – правового, демократичного, відкритого суспільства, цінностей 

домінування законності та порядку, соціальної рівності, соціальної 

справедливості та соціальної відповідальності. 

Саме ці цінності необхідно впроваджувати на всіх рівнях як військової, 

так і цивільної освіти. 

Значення цілеспрямованої оптимізації взаємодії силових та цивільних 

структур з особливою гостротою було усвідомлено українським суспільством, 

мабуть, тільки за останні роки, коли ведення бойових дій на теренах країни 

продемонструвало і неготовність до конструктивного діалогу, і невміння його 

вести. Вищі навчальні заклади України, в першу чергу військові, через освітній 

процес мають проводити роботу по прищепленню цінностей сучасного 

демократичного суспільства, перспективним напрямком може стати введення 

спеціальності СІМІС у ВВНЗ України. 

 
 
СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ М. БЕРДЯЄВА 

І.А. Сімон, м. Харків 

Європейський вектор розвитку нашої держави обумовлює перегляд 

багатьох соціальних пріоритетів, що залишилися нам у спадок від минулих 

радянських і пострадянських часів. Справжня правова, демократична держава 

відрізняється, у першу чергу, певним значним розвитком особистості, її 

свободи, прав, освіченості, високим рівнем соціальної толерантності. Я вважаю, 

що філософська спадщина завжди допомагає нам переосмислити актуальні 

цінності у контексті сьогодення і майбутнього. 

Філософська творчість нашого співвітчизника Миколи Бердяєва 

десятиліттями майже взагалі була невідомою, його ідеї, думки, концепції, 

нажаль, не мали належного впливу на соціальну свідомість. Але в Європі М. 

Бердяєва вважають видатним філософом середини ХХ століття. 
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Сам М. Бердяєв визначає свою філософську позицію як екзистенціальний 

персоналізм і тому визначальним центром його творчості є особистість людини 

у високому різноманітті проявів її духовного життя. Визначаючи особистість 

людини філософ користується традиціями античності, які так полюбляв Г.С. 

Сковорода, і називає її мікрокосмом, але додає особистості значення вищої 

цінності нашого світу. У кожній людині криється особистість, і наше 

призначення відкрити, знайти, зрозуміти і розвити власну особистість. Сутність 

особистості пов’язана не з родовим чи соціальним буттям людини – вона в 

індивідуальному. 

Іншою суттєвою характеристикою особистості філософ вважав свободу. 

Особистість і свобода майже тотожні. Свобода пов’язана з внутрішньою 

сутністю людини, складає якість її духа. Тому особистість у своїй насамперед 

духовній сутності є істота свободна і творча. Бердяєв визначає свободу як 

«позитивну творчу міць, нічим не обумовлену, що ллється з безмежного 

джерела» [1, c. 130]. Свобода самодостатня і очевидна, і тому не потребує 

особливих філософських обґрунтувань і доказів. Свободі особистості, на думку 

філософа, завжди протистоїть «світ необхідності», що підкорює і поневолює 

людину. Філософ негативно характеризує будь-яку форму детермінізму як 

зовнішнього, так і внутрішнього, до якого належать навіть зайві ідеї та 

переконання, що оволодівають розумом людини. 

Філософ розуміє, що реалізуватися у повній мірі свобода особистості 

може у суспільстві і тому акцентує увагу на проблемі підвищення соціального 

статусу свободи. У першу чергу це стосується змісту соціальної 

справедливості. Бердяєв констатує, що нашій ментальності, і так склалося 

історично, завжди ідея рівності у змісті соціальної справедливості була ближче 

і зрозуміліше, ніж право свободи людини. «Демократизму рівності завжди 

протистоїть «аристократизм» свободи, тому що саме свобода потребує певного 

високого рівня зрілості людини. Філософ констатує, що «метафізика 

демократизму визначає позитивною цінністю порожню, чисто механічну ідею 
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рівності і з нею пов’язує пафос справедливості. Але рівність сама по собі не є 

цінністю, рівність – зло, коли в її ім’я вбиваються якості і заперечується велич 

індивідуальності» [1, с. 492]. 

Цінності, на думку філософа, за своєю природою завжди суб’єктивні, 

індивідуальні та духовні. Принцип рівності «навпаки, особисте, «високо-

духовне» прагне звести до загального знаменника, прибрати якісне на користь 

кількісному. Справедливість, що пов’язана з свободою особистості і таким 

чином набуває духовної природи, іменується Бердяєвим «справжньою, дійсною 

справедливістю». Інші трактовки справедливості, де домінує принцип рівності, 

він називає «відхиленою справедливістю» і бачить в ній підкорюючу силу, що 

може служити інструментом маніпулювання людиною з боку влади і інших 

соціальних структур. Таким чином, саме свобода особистості являється певним 

критерієм рівня соціальної справедливості у суспільстві. 

 Проблема людини, її прав, свобод, справедливого суспільства і досі є 

актуальною і невичерпною у контексті правової держави, в якій вільний 

розвиток кожного стане умовою розвитку всіх. 

 
Посилання 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. 
 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ 

МИСТЕЦТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

О.В. Слепцова, м. Харків 

Система підготовки викладачів мистецтв вищих навчальних закладів у 

сучасних умовах потребує не тільки засвоєння та використання європейського 

науково-методичного досвіду в цій галузі, а й переосмислення та й 

успадкування національних традицій. Виникає необхідність звертатися до 

педагогічних надбань видатних представників національної вокально-


