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«УПІЗНАВАННЯ» Й «ПІЗНАННЯ СЕБЕ» 

ЯК ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ І СТИМУЛИ 

ДО ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Домановський А.М. 
доцент кафедри українознавства 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет; 
доцент кафедр українознавства й  

історії стародавнього світу та середніх віків  
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

 

Одним із важливих завдань під час викладання курсів гуманітарних 

дисциплін є всебічна актуалізація цих курсів у свідомості студентів. Місія й 

обов’язок викладача – показати, що певний навчальний предмет є не 

відірваним від життя абстрактно-схоластичним розумуванням, певним 

різновидом мало-, а то й зовсім непотрібного «знання заради знання», 

продемонструвати студентові, як набуте під час вивчення відповідної 

дисципліни допомагає йому в житті й, головне, дозволяє наблизитися до 

розуміння світу й себе у цьому світі. Якщо це вдається – виникають ефекти 

«упізнавання» і «привласнення»: раптом виявляється, що все вивчене з 

філософії, чи історії, чи політології etc – все це «про мене», усе це набуте 

знання допомагає мені, саме мені зрозуміти себе, бо пропонує мову і способи 

говоріння-пояснення «мене», раніше мені невідомі й недоступні. 

Ефекти «впізнавання себе» у мові й змісті гуманітарних навчальних 

дисциплін якнайкраще можна порівняти з «упізнаванням себе» у творах 

художнього мистецтва – віршах і романах, театральних виставах і 

кінофільмах, піснях і музичних творах тощо. Цей ефект добре показано у 

виставі Євгенія Гришковця «Планета». Настільки добре, що варто навести 

думки головного ліричного героя з цього приводу (даруйте розлогу цитату, 

вона таки необхідна): «І так багато, виявляється, пісень про мене. А ще, я 

раніше бачив якісь фільми, і вони здавалися мені надуманими, тому що були 

про кохання. А тут дивлюся і розумію, що ці фільми правдиві, і всі ці фільми 

про мене. Виявляється, так багато фільмів знято про мене. І п’єси Шекпіра… 

вони мені завжди подобалися, але здавалося, що Шекспір щось якось 

переборщив, якось надто сильно… А тут читаєш знову, і думаєш, щось 

Шекспір навіть не дописав. Можна було і сильніше. І треба було йому у мене 
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дещо спитати. Я б йому розповів, як воно буває. І взагалі – так багато музики, 

картин, віршів про мене, що я виявляю себе у центрі уваги світового 

мистецтва». 

Таким само чином має відбуватися «упізнавання себе» під час вивчення 

гуманітарних дисциплін. І немає значення, що саме є предметом вивчення 

певної гуманітарної дисципліни – історія України, античного Риму чи 

середньовічної Франції, філософія І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера 

чи А. Камю, Ж.-П. Сартра, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Дериди і С. Жижека, 

теоретизування О. Шпенглера, А. Тойнбі, Н. Кляйн чи Н. Хомські, вікова і 

статева психологія або способи взаємодії індивідуумів у суспільстві й форми 

політичного державного правління – все це має бути «про мене», допомагати 

мені пізнати самого себе у взаємодії з іншими людьми, групами людей, чи 

інституціями, цими людьми витвореними. І саме тоді це буде актуальним для 

мене, потрібним мені, й, відповідно, цікавим. Це буде вабити мене і 

стимулювати вивчати навчальну дисципліну. 

При цьому, на відміну від художніх творів, які спричинятимуть не так 

логічне, як чуттєве «впізнавання себе», гуманітарні науки покликані, перш за 

все дати раціональне, логічне пояснення світу, допомогти людині сформувати 

розуміння «себе у світі» й «світу в собі» на підставі наукових досліджень і 

сформованого відповідним чином наукового, критично-раціонального 

світогляду. Найбільшою мірою це стосується, зрозуміло, філософії, однак 

значення інших дисциплін гуманітарного спрямування аж ніяк не менше. 

Скажімо, вивчення суспільства стародавнього Єгипту чи середньовічної 

Візантійської імперії так само придатне для формування розуміння 

механізмів функціонування сучасного українського суспільства, як і вивчення 

історії цього самого українського суспільства останніх десятиліть. Ба більше 

– саме завдяки позірній віддаленості Візантії від нас сьогоднішніх виникає 

можливість розглядати її як певний варіант ідеальної (у розумінні 

дослідницькому) моделі для вивчення. 

Що вже говорити у такому випадку про історію України, наслідком якої 

і є наше сучасне суспільство? Викладачеві достатньо влучним порівнянням, 

вдалою характеристикою актуалізувати матеріал – і він обов’язково 

зацікавить студентів. І якщо спочатку говорити доведеться лише про те, що 

вже є актуальним для студентської авдиторії, то згодом можна буде показати, 

що й чимало інших питань і проблем, які здавалися нудними, непотрібними і 

відстороненими від «мене справжнього» є так само для мене важливими й 

актуальними. Зазвичай достатньо звернути увагу на те, що наші ідентичності, 

які ми вважаємо питомо притаманними нам мало не від народження і 

об’єктивно сформованими (а як же я можу бути інакшим, ніж я вже є зараз?), 

є продуктом нашої поступової соціалізації, як виникає стимул спробувати 

з’ясувати, як ці наші тожсамости сформувалися. Звернення до етнічної, 

національної, громадянської, політичної, соціальної, класової, територіальної, 

загальнолюдської, цивілізаійної тощо ідентичностей студентів у контексті 
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вивчення історії, соціології, політології, філософії тощо дозволяє «олюднити» 

і «привласнити» ці предмети у їхніх очах. Якщо у студента зрештою 

формується враження, що він виявляє себе у центрі уваги світової 

гуманітаристики – це і є запорука успішного викладання і вивчення 

гуманітарних дисциплін. Саме для цього здійснюються всі ті незчисленні 

гуманітарні дослідження – щоб пояснити собі, хто ти, де, як і чому ти є. 

На жаль, нерідко типові навчальні програми, прийняті форми 

організації занять, вимоги керівництва різних рівнів лише перешкоджають 

реалізації цієї мети. Однак на те вона і є педагогічна майстерність, щоб 

оминаючи пастки нормативних документів вислизати з-під прискіпливої 

уваги неусипного ока начальства різних рівнів, повертатися до сократового 

програмового лозунгу пізнати себе і світ довкруж себе. І хто зна, чи не стане 

пізнання себе і світу лише першим кроком на шляху пере(с)творення і 

першого, і другого. 
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Однією з проблем підготовки кадрів автомобільної галузі є не тільки 

отримання висококваліфікованих спеціалістів, але й насамперед таких, які 
були б творчими особистостями з перспективою застосовувати своє 
неординарне бачення щодо вирішення поставлених завдань. Зміни у 
сучасному суспільстві стосовно ринку праці диктують нові вимоги щодо 
професійних якостей людини з огляду на необхідність приймати самостійні 
рішення та нести за них відповідальність. Тому вирішення питання розвитку 
творчого мислення у майбутніх фахівців повинне охоплювати всі види і 
форми навчального процесу у вищих навчальних закладах. При цьому 
виникає потреба щодо перегляду підходів у навчанні студентів [1, 2].  

Останнім часом головною цінністю освіти стає формування в 
особистості особливих творчих якостей, нестандартного мислення, потреби і 
можливостей виходити за межі того, що вивчається, здатності до 
саморозвитку та творчої самореалізації [3]. Тому підвищення якості 
підготовки фахівців автомобільної галузі неможливе без забезпечення 
відповідної самостійної роботи. Особлива увага при цьому повинна 
приділятися таким її формам, як: робота у наукових та творчих гуртках, 
виконання творчих завдань з відповідних технічних дисциплін за фахом, 
здійснення доповідей на студентських наукових конференціях, семінарах та 


