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печують здійснення мовної політики, серед яких визна-
чальне місце має належати Національній раді з мовної 
політики при Президенті України, Міністерству юстиції 
України, Національній комісії з питань правопису та мо-
вних норм НАН України. 

Друга Концепція державної мовної політики, розро-
блена у Міністерстві культури і туризму України, має 
приблизно схожу структуру, мету і завдання. Позитивом 
цього проекту є його практична спрямованість. Автори 
документа наполягають на здійсненні конкретних захо-
дів у мовній сфері, зокрема на створенні Національної 
словникової бази, проведенні конкурсів знавців україн-
ської мови, історії та культури, сприянні функціонуван-
ню в Інтернеті Українського лінгвістичного порталу то-
що [10, с. 8–9]. 

Отже, сучасний стан державної мовної політики ха-
рактеризується недосконалістю правової бази та гост-
рою потребою оновлення концептуальних підходів у 
вирішенні мовних проблем. Активізація дискусій в екс-
пертному середовищі, поява реальних законодавчих 
ініціатив дозволяє сподіватися на покращення мовно-
культурної ситуації в Україні. Розроблені на сьогодні 
науковцями та громадсько-політичними діячами проек-
ти враховують український та світовий досвід регулю-
вання мовного простору, деталізують механізми просу-
вання української мови у найрізноманітніших сферах,  
а відтак потребують негайної ратифікації. Водночас 

залишаються недостатньо розробленими такі перспек-
тивні напрямки державної мовної політики, як забезпе-
чення конкурентоспроможності української мови у сфері 
бізнесу, запровадження пільгового оподаткування для 
україномовної друкованої продукції, розробка системи 
моніторингу етномовних процесів в країні, оприлюднен-
ня результатів державної мовної політики на щорічних 
всеукраїнських слуханнях з функціонування та розвитку 
української мови. 

 
1. Державність української мови і мовний досвід світу. Матеріали між-

народної конференції. – К., 2000. – 444 с. 2. Дзюба І. Сучасна мовна ситу-
ація в Україні // Урок української. – 2000. – № 10. – С. 2–4. 3. Лесин В. 
Державна мовна політика в Україні: конституційний аспект // Українська 
Акад. держ. упр. при Президентові України. Зб. наук. пр. – К., 1999.  
– Вип. 1: Актуальні питання втілення в життя положень Конституції 
України. – С. 87–91. 4. Шумлянський С. Як нам реорганізувати мовну 
політику? // http: // www.pravda. com.ua/news/2008 /2/6/71119.htm  
5. Україні потрібен свій "закон Тубона" // http: // observer.sd.org.ua/ 
news.phd?id=10302 6. O program polskiej polityki jezykomej // http:  
// rjp.pan.pl/index2.php?option =com_content&task=view&id.... 7. Федера-
льный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-Ф3 О госу-
дарственном языке Российской Федерации // Российская газета.  
– 2005. – 7 июня. 8. Проект Закону України "Про мови". Інформація  
з офіційного сайту народного депутата України В. Кириленка // http:  
// www. kyrylenko. com.ua/legislative.php?id=1 9. Концепція державної 
мовної політики // Робочі матеріали IV Всесвітнього форуму українців, 
18–20 серпня 2006 р. – К., 2006. – С. 60–67. 10. Концепція державної 
мовної політики // Слово Просвіти. – 2006. – 20–26 липня. – С. 7–10. 

Над ійшла  до  редколег і ї  2 8 . 0 8 . 0 8  

 
І. Федорченко, асп. 

 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР:  
ЕВОЛЮЦІЙНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

 
Висвітлюється еволюційно-синергетичний підхід до проблеми походження етнотипової поведінки людей. Проаналізо-

вано засади становлення національного характеру українського народу. 
The problem of evolutional-synergic approach of origins of ethnotypical behavior of person is discussed. The development of 

national character of the ukrainians is analyzed. 
 
Відомі дослідники українського національного хара-

ктеру (Г. Ващенко, П. Гнатенко, М. Костомаров, О. Ку-
льчицький, В. Липинський, Ю. Липа, І. Мірчук, І. Огієнко, 
Є. Онацький, О. Потебня, І. Рибчин, М. Сумцов, Б. Ци-
мбалістий, Д. Чижевський, П. Чубинський, П. Феденко, 
М. Шлемкевич, В. Янів, Я. Ярема та ін.) розглядали цю 
проблему фрагментарно, без застосування інтегратив-
ної методології. Можливість продуктивного застосуван-
ня такої методології з'явилась після фундаментальних 
досліджень В. Вернадського, який послідовно доводив 
необхідність переходу від організмового рівня аналізу 
біологічних властивостей людини до вивчення людини 
в популяційно-видовому, біоценотичному та біосфер-
ному типах організації життя, а соціальних якостей лю-
дини – в системі ноосфери. Саме після цього людину 
почали вивчати не тільки як організм, але й як індивіда 
в системі виду Homo sapiens та як особистості в системі 
суспільства. Саме після фундаментальних досліджень 
В. Вернадського з'явилась можливість зрозуміти не 
тільки еволюційний смисл появи різних етнічних спіль-
нот в історії людства, але й закономірності "механіки" 
етнонаціонального розвитку людства. 

Для застосування еволюційно-синергетичного під-
ходу до вивчення національного характеру та етноти-
пової поведінки людини дуже важливими є дослідження 
Ч.Дарвіна, К.Бюлера, В.Вундта та ін. Ці вчені довели, 
що основними етапами розвитку поведінки у філогенезі 
є інстинкт – навик – інтелект. Поведінка тварин визна-
чається способом життя і суто біологічними закономір-
ностями, адже тварини не здатні розуміти причинно-
наслідкові зв'язки, вони здатні вирішувати лише ті "за-

дачі", які зустрічаються в природних умовах їхнього 
життя і які пов'язані з безпосередньо діючими на них 
подразниками. Усвідомити безґлуздість своїх дій тва-
рини не в змозі. Саме біологічна зумовленість робить 
психіку і поведінку тварин якісно відмінною від людської 
психіки (складовою якої є свідомість) та поведінки, які  
з самого початку мають суспільно-історичний характер. 
Основним чинником, що вплинув на розвиток людської 
психіки, свідомості та поведінки, була колективна тру-
дова діяльність, спрямована на спільну мету і основана 
на спільному використанні знарядь праці. 

В процесі антропосоціогенезу у прадавніх людей 
виникли перші (відмінні від тваринних) випереджальні 
("плануючі") поведінкові програми (еволюція людини 
йде від підсвідомо-інстинктивних до усвідомлено-
вольових форм). Люди почали виготовляти і використо-
вувати (як індивідуально, так і колективно) знаряддя 
праці, встановлювати відносини між об'єктами і суб'єк-
тами, розуміти причинно-наслідкові та смислові зв'язки. 
З цього часу накопичення, передача і закріплення коле-
ктивного й індивідуального досвіду людей відбувається 
за допомогою різноманітних соціокультурних комуніка-
тивних засобів (мова, інші знакові системи тощо). 

Отже, культуру можна розуміти як пряме продов-
ження органічних пристосувань, вироблених на основі 
інстинктивних форм поведінки, що гарантують людині 
виживання. Природа ж як об'єктивна, незалежна від 
волі та бажань людей реальність, передувала постан-
ню соціокультурної (а також етнокультурної) сфери, що 
завжди несе в собі людське діяльне начало. Відомо, що 
кожна спільнота, яка адаптується до конкретного при-
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родного середовища, "є адекватною йому" (Г. Тріандіс). 
При цьому в генах "працює" природний добір, а в куль-
турі відбувається вибіркове закріплення найефективні-
ших і найдоцільніших способів людської діяльності. 

Відомо, що еволюційний підхід активно розроблявся 
А. Сєвєрцовим [7], П. Анохіним [1], Ф. Ата-Мурадовою 
[2], О. Леонтьєвим [4], В. Швирковим [8] та іншими вче-
ними. В. Швирков зазначав, що кожне з відомих склад-
них енергетичних утворень (від атомів, молекул, клітин 
до людських спільнот) являє собою динамічну систему, 
відкриту для взаємодії із середовищем, а процес посту-
пового ускладнення цих систем інтерпретується як ево-
люційний принцип не тільки у фізиці, але й у філософії. 

Наявність певних універсальних закономірностей, 
спільних для усіх подібних систем вивчає синергетика, 
яка описує динаміку якісних переходів у розвитку ди-
сипативних (тобто відкритих для обміну ресурсами із 
середовищем) систем. Організм, людина, етнічна спі-
льнота можуть розглядатись як відкриті динамічні сис-
теми, які не перебувають у рівновазі, але отримують 
стійкість за рахунок самоорганізації хаосу потенціаль-
них станів у певні структури (див. праці І. Пригожина, 
С. Курдюмова, Г. Малинецького). Застосування ево-
люційно-синергетичного підходу уможливлює аналіз 
етнотипової поведінки як побудови нових і реалізації 
вже сформованих функціональних систем (які являють 
собою комплекси з власним енергетичним і соматич-
ним "супроводом"). 

В. Швирков зазначав, що структура життєвого досві-
ду суб'єкта складається виключно з функціональних 
систем цілісних поведінкових актів різного "віку". При 
цьому найбільш високі за ієрархією функціональні сис-
теми регуляції виступають стратегіями поведінки.  
А. Налчаджян доводить, що адаптивні поведінкові ком-
плекси, які знову і знову актуалізуються і використову-
ються в подібних ситуаціях, "закріплюються в структурі 
особистості і стають підструктурами її характеру"  
[6, 18]. Подібні поведінкові комплекси набувають стату-
су поведінкових універсалій і стають складовими націо-
нального характеру даної спільноти. Потреби спільноти 
у певних функціональних типах психіки її членів прояв-
ляються в соціальних механізмах регуляції активності 
людей. Отже, еволюційний розвиток людей того чи ін-
шого типу не є випадковістю, адже він зумовлюється 
необхідністю виконання тих функцій, які вкрай потрібні 
для життєдіяльності даної спільноти. Схильність індиві-
да до певної активності (яка базується на його приро-
джених властивостях) зустрічається з вимогами його 
спільноти, яка мешкає в конкретних природних, соціа-
льних та культурно-історичних умовах і сама виступає  
в якості певної "форми" організації енергії своїх членів. 
При цьому члени даної спільноти виконують різномані-
тні функції її життєзабезпечення, в залежності від своїх 
схильностей, задатків і здібностей. Діапазон цих функ-
цій може бути дуже широким: від стандартних (пошук  
і видобування ресурсів, обмін ресурсами, захист спіль-
ноти, регуляція внутрішніх і зовнішніх зв'язків тощо) – 
до найскладніших. Таким чином, історія існування по-
пуляції формувала і закріплювала в еволюції функціо-
нальні системи з певними характеристиками, тому осо-
бливості національного характеру можуть бути форма-
лізовані не тільки в культурно-історичних, але й у ево-
люційно-синергетичних "координатах". 

Відомо, що генетичні програми розвитку індивіда в 
онтогенезі, відповідно з якими певні патерни поведінки 
виникають більш легко, ніж інші, Р. Уїлсон назвав "ка-
налізацією" [9, 79]. Каналізація означає, що певні (най-
більш адаптивні) зразки поведінки легко набуваються 
іншими членами спільноти при нормальних умовах її 

життєдіяльності. Відомо, що в традиційних архаїчних 
культурах переважають стереотипізовані форми пове-
дінки. Мотивація людських вчинків обмежується поси-
ланням на закони предків – "так було завжди", а сама 
поведінка членів спільноти жорстко регламентується 
ритуалами. На думку Д. Мак-Фарленда, в основі ритуа-
льних дій лежать рухи наміру, тобто "зупинені дії"  
[5, 358]. Це говорить про те, що розвиток в еволюції 
ритуальної поведінки супроводжувався формуванням 
функціональних систем гальмування і регуляції актив-
ності. Основна функція ритуалу в архаїчних культурах 
полягала в тому, що ритуал стояв "на сторожі" традиції, 
не допускаючи нічого нового в контрольовану сферу, 
адже для "традиційних суспільств цільність, незмінність 
і рівновага були замінниками прогресу" [3, 45]. 

Проте необхідною умовою розвитку етнічних і націо-
нальних груп є наявність суперечності між адаптивними 
і неадаптивними формами активності. Головним крите-
рієм адаптивної активності є не тільки фізичне вижи-
вання етнічних спільнот в даному середовищі, але й 
забезпечення етнокультурної спадкоємності для май-
бутніх поколінь. Еволюційний смисл неадаптивної акти-
вності полягає у забезпеченні пошуку нестандартних 
шляхів розвитку, нових норм і цінностей у мінливих 
умовах існування (роль неадаптивної активності була 
висвітлена при аналізі специфіки ігрової активності, 
карнавальної культури, сміхових соціальних дій, пове-
дінки юродивих у працях К. Фабрі, М. Бахтіна, Д. Ліха-
чова, Ю. Лотмана та ін.). 

Отже, головними еволюційними параметрами від-
мінностей між поведінковою культурою різних етносів є: 
1) потенціал системи (тобто потужність ресурсів, необ-
хідних для взаємодії з середовищем та актуалізації по-
тенцій), який розглядається як "ергічність", "рівень ене-
ргії", "рівень активації"; 2) варіативність системи (сте-
пінь свободи системи, міра адаптивності) як основа 
пластичності, мінливості й адаптивності; 3) регулятив-
ність (особливості прийняття характеристик середови-
ща, вибірковість, керованість) як набір засобів, що об-
межують степені свободи активності системи. 

У зв'язку з цим при вивченні психічного складу укра-
їнського народу потрібно враховувати, що ця цілісна 
етнопсихологічна система має дві складові – статичну  
і динамічну. До статичної складової належать найбільш 
стійкі ознаки – національний характер, ментальність, 
національна свідомість і самосвідомість, звичаї, тради-
ції, авто- і гетеростереотипи, базові цінності тощо. Ди-
намічна складова включає мобільні, нестабільні елеме-
нти – національні почуття і настрої, національні інте-
реси та орієнтації, звички тощо. Необхідно також мати 
на увазі, що етнічна специфіка людської психіки та по-
ведінки зумовлюється різними чинниками: еко-гео-
графічними, біо-фізіологічними, культурно-історичними, 
соціально-економічними, геополітичними. Але дія усіх 
цих чинників кумулюється, інтегрується та узгоджується 
способом життя конкретної етнічної спільноти. Отже, 
етнічна індивідуальність кожної спільноти опосередко-
вується специфічними особливостями її життєдіяльно-
сті (особливостями мислення, спілкування, поведінки, 
адаптації, самореалізації тощо), які зафіксовані у її са-
мобутньому способі життя. 

Отже, національний характер (як найбільш стійкий 
компонент психічного складу нації) являє собою спе-
цифічну, історично утворену системну цілісність стій-
ких і типових для даної спільноти рис та властивостей, 
які утворюють не просто суму чи сукупність характе-
ристик, а внутрішньо зінтегровану єдність, системну 
цілісність характеристик, які не тільки надають цій спі-
льноті якісної визначеності, але й системно відобра-
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жають специфіку культурно-історичного поступу дано-
го народу (мова йде про історичну зумовленість циві-
лізаційного поступу спільноти, про риси, які форму-
ються у представників даної спільноти на кожному 
конкретному етапі її розвитку). Національний характер 
не є вічною, незмінною субстанцією, він змінюється під 
впливом екологічних, історичних, соціокультурних, 
політичних факторів. Спосіб життя структурує та ієра-
рхізує характерологічні особливості народу, зумовлює 
організацію активної взаємодії етносу з природним 
середовищем, соціокультурним оточенням, а також 
вплив тих чи інших природно-географічних, культурно-
історичних, соціально-економічних та суспільно-полі-
тичних факторів на процес націєтворення. 

Еволюційно-синергетичний підхід до вивчення 
українського національного характеру показує, що ба-
зою для усталеного національного характеру конкрет-
ного народу є етнотипова поведінка його представни-
ків (сформована на етнічному етапі розвитку даної 
спільноти), а основою для формування такої етноти-
пової поведінки є функціонально-рольові якості людей 
та специфічні способи їх взаємодії зі світом (сформо-
вані на племінному етапі розвитку даної спільноти). 
Стрижнем етнотипової поведінки представників певної 
спільноти є соціонормативна культура (традиції, зви-
чаї, ритуали, обряди, поведінкові норми тощо), яка 
зумовлює і регламентує специфічні й типові для дано-
го етносу індивідуальні й колективні реакції, ментальні 
й поведінкові стереотипи, установки та ін. Такий підхід 
дає змогу простежити процес становлення і розвитку 
українського національного характеру на різних ета-
пах поступу української спільноти. Отже, на першому 
етапі відбувались становлення і розвиток функціона-
льно-рольових якостей людності праукраїнських пле-
мен та специфічних способів взаємодії цієї людності зі 
світом (він тривав з V ст. до ІХ – Х ст.), на другому етапі 
відбувалось становлення етнотипової поведінки руси-
нів-українців (він тривав з ІХ – Х ст. до ХVІ – ХVІІ ст.), 
на третьому етапі відбувався розвиток основних рис 
національного характеру українського народу (він роз-
почався у ХVІ – ХVІІ ст. і триває й нині). Таким чином, 
в антську епоху та добу Київської Русі закладаються 
основи етнотипової поведінки українців. В Литовсько-
Польську епоху та козацьку добу етнотипова поведін-
ка розвивається і утверджується. В добу національно-
го відродження усталені форми етнотипової поведінки 
стають базою для формування українського націона-
льного характеру. 

Відомо, що національна культура виводить її носіїв 
у простір загального культурно-історичного розвитку 
людства (тобто, в рамках "національного" формується 
те унікально-неповторне, яке потім і отримує статус 
"загальнолюдського"). "Національне" (або особливе) є 
посередником між "загальнолюдським" та "індивідуаль-
ним". Культурно-історичний поступ можливий лише як 
багатонаціональний, в єдності різноманітних форм. 
Українська національна культура (як частина загально-
людської) пов'язана з іншими національними культура-
ми. Якщо національна культура не буде надійно захи-
щена суб'єктними рисами національного характеру від 
негативних зовнішніх чинників, то їй загрожує деграда-
ція і поглинання іншою культурою. 

Нині необхідно підтримувати розвиток і утвер-
дження позитивних рис українського національного 
характеру (працьовитість, господарливість, волелю-
бність, екофільність, глибока емоційна прив'язаність 
до рідної країни, гостинність, хлібосольство, добро-
зичливість, обережність, сердечність, поступливість, 
злагідність, товариськість, індивідуалізм, позиція па-
сивного протесту, відсутність нахилів до насильниць-
кої експансивності, толерантність, повага до прав 
іншої людини, особлива роль жінки в соціумі, проти-
дія будь-яким формам підкорення й підпорядкування, 
почуття власника, прагнення бути господарем на 
власній землі, розсудливість, поміркованість, розви-
нута духовність, панестетизм, потяг до освіти, осми-
слена й недемонстративна релігійність, музикаль-
ність, високорозвинене почуття гумору тощо). А осо-
бливо важливим завданням є підтримка і розвиток 
суб'єктних рис українського національного характеру 
(ініціативність, відповідальність, наполегливість то-
що) з використанням різних культурно-мистецьких, 
освітних та просвітницьких засобів. 
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ОСВІТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ЯК СПОСІБ ВІДСТОЮВАННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ:  

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА 
 

В статті досліджуються особливості державної стратегії України у сфері освіти українського зарубіжжя. Державна 
політика повинна базуватися на : єдності державних та громадських чинників, інтегративному підході та розумінні різно-
віковості освіти в зарубіжжі, створенні Державного стипендіального фонду для українських та іноземних дослідників, під-
тримці державою створення недержавних фондів для підтримки вчителів шкіл українського зарубіжжя. 

Peculiarities of state strategy of Ukraine in the sphere ob Ukraine education abroad are given in the article. The state policy should 
be based on: unity of state and public aspects; integrated approach and uneven-age grasping of education abroad; creation of the State 
stipendial Fund for the Ukrainian and foreign researchers, maintenance of the state assistance for creation of non-state funds for 
teachers of schools for Ukrainians abroad. 

 
Освіта є одним із важливих та визначальних пока-

зників розвитку нації, її конкурентоспроможності на 
світовому ринку праці. Сьогодні рівень людського 
розвитку країни визначається за такими показниками: 

очікувана тривалість життя, рівень освіти та націона-
льний дохід на душу населення. За рівнем індексу 
розвитку людського потенціалу у 2004 р. Україна по-
сідала 70 місце серед 177 країн світу [1, 266 с.]. Вод-
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