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Зрозуміло, що у рамках даної статті немає можли-
вості назвати імена всіх активістів Пласту, які очолюва-
ли і брали участь у національно-визвольному русі пер-
ших десятиліть XX ст. Разом з тим, варто відзначити 
велику роль цієї організації у вихованні нової генерації 
представників української військової еліти. Саме плас-
туни уособлювали найбільш психологічно підготовлену, 
свідомо вишколену, освічену, налічену лідерськими 
якостями частину української молоді, яка складала елі-
ту таких військових формувань, як Українські Січові 
Стрільці та Українська Галицька Армія. Люди, які за-
ймалися цією справою, були відданими Україні та висо-
кодуховними особистостями. 

Головною історичною заслугою пластового руху, йо-
го творців і провідників було насамперед формування 
національної свідомості на історичних традиціях і зага-

лом державницької орієнтації серед українства, особ-
ливо молоді, що є актуальним для нашого сьогодення. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СИСТЕМИ КОЛОРИСТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

У статті аналізується система колористичних уявлень українців як ціннісно-культурних універсалій. Увагу зосередже-
но на висвітленні аксіологічних особливостей  українського колористичного світосприйняття.   

The system of color imaginations of Ukrainians as value-cultural concepts is analyzes in the paper. The focus is done on the 
showing axiological features of Ukrainian coloristic worldview. 

 
В народній традиції колористичні системи витворю-

валися разом з постанням перших космогонічних міфів, 
які функціонували в первісних магічних обрядах та ри-
туалах. Засвоюючи й перетворюючи оточуючий світ, 
первісна людина завжди прагнула віднайти в ньому 
певний порядок, смисл, чіткі закономірності та взаємо-
зв'язки. Одним з прикладів такого впорядкування ста-
вала система колористичних ієрархій та підсистема 
колористичних опозицій, які досить яскраво представ-
лені в українській традиційній культурі. Актуальність 
дослідження аксіологічного виміру колористичної сис-
теми українців визначається виявленням особливостей 
колористичних уявлень у народному світогляді. 

Колористичні уявлення – це соціокультурна реаль-
ність, що має світоглядне значення, і репрезентується в 
соціально-економічних, культурних практиках українців. 
Колористичні уявлення базуються на зоровому сприй-
манні, основою яких є багатогранний історичний досвід 
людини, її сприймання та відчуття та колористичні прое-
кції. У контексті варто наголосити, що колористична сис-
тема – це багатогранна об'єктивна сукупність знань про 
особливості функціонування колоровизначень в народній 
традиції, які закономірно взаємопов'язані між собою кон-
кретно смисловими характеристиками. Колористична 
система завжди характеризується динамічним розвитком 
та набуває нової ціннісної обумовленості, де кожний з 
колоровизначень може функціонувати поза межами ко-
лористичної системи як самостійно-цілісний елемент 
світобудови. Колористична система є однією із найваж-
ливіших складових світоглядних систем.  

Вагомою передумовою для дослідження ціннісного 
виміру української колористичної системи є сукупність 
філософських поглядів згідно аксіологічного аспекту 
колоровизначень. Аксіологія (від грец. axios – цінний, 
logos – вчення) – філософське вчення про природу цін-
ностей і структуру ціннісного світу у їхніх взаємозв'язках 
і зв'язках соціуму та людини. "Аxios" в грецькій мові по-
значає також і явище, яке сприймалося як вагомо зна-
чиме для суспільства. Ціннісні уявлення про красу, бла-
го, добро, моральні вчинки, істину посідали важливе 
місце у філософській проблематиці античних мислите-
лів. У греків виозначувалося філософське поняття ка-

локагатії (від calos – прекрасний, cagathos – мораль-
ний) – як уявлення про ціннісне як таке. Давні мислителі 
вважали калокагатію основою світобудови, цілісності, 
доцільності та єдності світу. Ці принципи античні мис-
лителі застосовували і у класичній систематиці кольо-
ронайменувань. Першу систему кольоронайменувань 
як гармонійного світосприйняття запропонував Емпе-
докл (бл. 490–430 до н.е.), який залучив до класифікації 
піфагорійську теорію першоелементів-стихій, що набу-
ла статусу античного канону, визначивши: білий (зем-
ля), чорний (вода), червоний (вогонь) та вохряний (по-
вітря). Демокріт (бл. 470 або 460–370 до н.е.) вдається 
до систематизування кольорів на прості та змішані, з 
них прості: чорний, білий, червоний і блідо-жовтий, за-
лучаючи до системи і зелений колір. Ксенофонт визна-
чає колір як розуміння краси дивовижності речей, ство-
рених природою та усвідомлених людиною як гармо-
нійне осягнення пізнавального процесу, де колір віді-
гравав значущу роль. За Августином "…в основі чуттє-
во-сприймаючих прекрасних речей лежать ідеї рівності, 
співрозміренності, подібності, єдності" [2, c. 173].  

Августин вбачав в основі єдності протилежних начал 
основу краси і вперше у філософській думці виділяє про-
блему контрасту кольорів. У християнському світогляді 
кольори поділяються на божественні та протилежні їм. 
Божественними уявлялося гармонійне поєднання кольо-
рів, де особливо виділявся статус золотого та жовтого як 
матеріального втілення світла. Світло вважалося емана-
цією Бога на землі. Псевдодіонісій називає жовтий колір 
"златовидним", а золото – "світловидним" [9]. 

У теорії Платона розробляється ідея світла як чистої 
матерії, взаємодії зовнішнього та внутрішнього потоку 
частинок, завдяки чому відбувається процес зору. Вче-
ний проаналізував: єдність зовнішнього та внутрішнього 
потоку; феномен стягування та розширення при зоро-
вому сприйманні і зв'язок першого з чорним та другого з 
білим. Пізніше Гете прийняв цю ідею у якості фундаме-
нтальної для побудови своєї теорії [9, с. 53].  

В світоглядній системі візантійської традиції поряд 
"з поняттями краси та прекрасного ранньовізантійська 
естетика висунула ще одне, яке постійно перегукується 
з ними, але має в цілому самостійне значення – понят-
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тя світла. Тут візантійці спиралися на давньоєвропейсь-
кі, філоновські, гностичні неоплатоновські та маніхейсь-
ку традиції... Вони вважали світло важливішою катего-
рією своєї гносеології..." [2, с. 293].  

Другою важливою і близькою до світла модифікаці-
єю та реалізацією прекрасного у візантійській естетиці 
виступав колір, який сприймався візантійцями як мате-
ріальне світло [2, с. 295]. "...Уявлення про прекрасне 
ідеаліста Платона, в якому, з одного боку, зберігається 
прадавній пієтет перед життєдайною силою сонячного 
світла, а з іншого – об'єднуються дві значущі категорії – 
Істини і Сяйва, адже воно є максимальним ступенем 
світла, яке дає змогу виявляти справжні якості матеріа-
льних речей" [4, с. 37]. 

Дієву роль відігравав колір у живописному монумен-
талізмі Київської Русі. К. Вагнер підкреслює, що "у ко-
лористичній гамі розпису Софії Київської послідовно 
проведено принцип збільшення кольорових плям та їх 
ритмічного повтору" [5, с. 118]. Дослідник наголошує, 
що особливістю колористичних художніх засобів часів 
Київської Русі було розуміння кольору як світлоносного 
або сприйняття світла як колористичного випроміню-
вання. Конкретно-відчуттєва рефлексія колористичних 
сприймань набувала значимості через призму уявлень, 
"що колір має випромінювати світло, а світло має (сві-
титися) бути кольоровим. Це "створювало єдність світу 
зображуваного і світу реального при їх принциповій 
різниці" і піднімало зображення над дійсністю, але ра-
зом з тим утверджувало його як вище явище цієї дійс-
ності, тобто створювало репрезентацію особливого, 
калокагатійного характеру" [5, с. 121]. Явище світловит-
ворення відтворювалося художніми засобами. За увагу 
бралося сприйняття, що "колір несе з собою одночасно 
і світло". Таке тлумачення кольору та світла є одним із 
якостей східно-християнської естетики кольору взагалі 
[5, с. 119]. "...В ...епоху постання в руському мистецтві 
великого монументального стилю спостерігається така 
рівновага між трансцедентною символікою кольору та 
його конкретно-почуттєвою асоціативністю, при якій 
духовне та фізичне красиве виступають в синтезі, який 
заставляє згадати античну калокагатію" [5, с. 121].  

Світло у Середньовіччі визнавалося філософською 
категорію пізнання істини, що творить форму матерії. 
Псевдо-Діонісій висуває категорію світла як формоутво-
рного – усе приховує істину. Візантійський іконографіч-
ний канон уособлював чіткість, пропорційність, означе-
ний символізм кольору, де іконографія як образна знако-
ва система у внутрішньому прояві була не стільки образ-
новиражальною, визначала не чуттєве осягнення вищого 
прояву, а духовне відчуття істини, набувала символізму 
світлопроявлення та світлоносносності.  

В українському іконографічному мистецтві були засво-
єні основні принципи візантійського канону, але українська 
ікона визначалася своїми властивими каноністичними 
вимірами – світла життєдайність, світлоносність, викорис-
тання життєдайних, світлих кольорів (наявність охристих 
кольорів), у яких світло та колір були рівнозначимими на 
відміну від чітких візантійських канонів.  

Кирило Транквіліон-Ставровецький у творі "Зерцало 
богословія" висуває нові естетичні засади, суттєвим 
моментом яких є сутність об'єктивної краси природи, 
що створена Богом заради людини, а божественна сут-
ність проявлена як основа усього прекрасного. "Итако 
украсив всякою красотою и наипервЪй заготовал паляц 
чудный престоронный з вшеляким богатством и достат-
ком и раскошами на мешкання всегосвЪтного царя и 
властителя всЪх в мирЪ человЪка глаголю"[7, с. 10]. 
Основою усього прекрасного богослов вважав світло: 
"И наипервЪй премудрій будова бог свЪт полагает за 

первую красоту видімого міра сего""[7, с. 10]. Так, у Па-
негірику на честь Петра Могили величається святість 
київського митрополита як прояв світла, де світлове 
проміння осмислювалося кольоротворним: "Где 
свЪтлій Лихтар в небЪ, з седми ямп зложный; От всЪх 
сторон крышталом, моцие обточенный; Где есть мЪсце 
Планетом и звЪздам грунтовним; Отколь свЪтлость 
променем спадает кляровным" [14, с. 297].  

Семантику кольоронайменувань вивчали Н. Ганіна 
(у готській традиції), Т. Бочкарьова (у давньоанглійській 
традиції), В. Кульпіна (у російській традиції), А. Солопов 
(у латинській традиції), В. Москович, П. Грищенко (в 
українській традиції).  

В дослідженні проблеми систематизації кольорови-
значень Л. Миронова акцентує увагу на двох періодах 
історії класифікації кольору, а саме: перший – від доіс-
торичних часів до ХVІ ст., другий – від ХVІІ ст. до нашо-
го часу. Починаючи з ХVІ ст., на основі наукових розро-
бок Ньютона, який розкрив фізичну основу класифікації 
кольорів, а саме основу спектру, пізнання колористич-
ного світу зумовлюється науковими дослідженнями у 
сфері теорії кольору. Поглиблений науковий аналіз 
процесу розвитку теорії кольору в історичному аспекті 
виявляє аксіологічні мотивування процесу кольоронай-
менувань та розробок їх класифікаційної системи. Сис-
теми кольоронайменувань як соціокультурних уявлень 
про прекрасне, ідеальне, досконале відображають ос-
новні закономірності пізнавальної природи кольору. 
Досліджуючи системи кольоровизначень у латинській 
мові, А. Солопов зазначає, що післяантичний період 
характеризується багатьма інноваціями, це наявність у 
системі германських запозичень, запозичень із грецької 
мови, а на семантичному рівні – "калькування місцевих 
національних систем кольоровизначень" [13]. Важли-
вим для автора є положення про те, що на розвій коло-
ристичної системи також впливав і розвиток текстиль-
ного виробництва, у зв'язку з появою нових технологій 
та матеріалів. "Грецькі запозичення домінують у сфері 
визначення кольору тканин. Взагалі семантичну еволю-
цію деяких латинських визначень (перш за все, 
purpureus) неможливо зрозуміти без знання деталей 
античної технології фарбування тканин" [13, с. 69].  

Суттєвим у концептуальних підходах А. Василевича 
в дослідженні "Исследование лексики в психолингвис-
тическом эксперименте" є визначення системної ієрар-
хії кольорів, де червоний позначається як визначальний 
згідно ціннісного виміру, потім – синій, жовтий, зеле-
ний, коричневий, фіолетовий, сірий, оранжевий, білий 
та чорний. Вчений вважає доцільним визначити через 
кольоронайменування 6-ти стадій розвитку мови, за-
значаючи, що на І стадії розвитку мови функціонують 
кольоронайменування: "білий" та "чорний", на ІІ стадії – 
3 основні кольоронайменування: "білий", "чорний" та 
"червоний", на ІІІ стадії – "зелений" та "жовтий". До мо-
ви ІV стадії залучається ще "синій", до V – "коричне-
вий". І остання стадія VІ включає – "рожевий", "голу-
бий", "сірий", "оранжевий", "фіолетовий" кольори, які у 
сукупності стають зіставними системи, що складаються 
з 11–12 основних кольоронайменувань. Таким чином, 
розвинута система кольоронайменувань налічує 11-12 
основних колористичних категорій.  

Колористична система українського народу у істори-
чному плині формувалася з досить давніх часів. Вона 
уособлювала та символізувала усі процеси життєдіяль-
ності українців, виконуючи об'єднуючі та захисні функції у 
процесі державотворення, релігійних та ритуально-
магічних обрядах та ін. М. Серов відзначає, що "…у ко-
лористичних концептах втілені цінності архетипу (гли-
бинно значимі, які пов'язані з виживання виду та продов-
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женням роду) характеристики людини, природи та суспі-
льства" [12, с. 402]. Згідно поглядів В. Овсійчука, в світо-
глядних уявленнях "колір в загальному контексті завжди 
є відображенням ідеї", і, "згідно з візантійською практи-
кою можна сказати, що кольорові відношення в усі пері-
оди базуються на доповнюючих або контрасних кольо-
рових схемах", як ось відношення "голубий і жовтий, так 
само як компоненти зеленого можуть фігурувати як до-
повнюючий до червоного кольору" [11, с. 22].  

Колір у світоглядній системі українців як акт світо-
сприймання навколишньої природи набував значиме 
місце у формуванні системи народних уявлень, впли-
ваючи на життєдіяльність соціуму. "... В язичницьких 
уявленнях саме довкілля, світ речей, що оточує людей, 
а отже, і ландшафт є джерелом моралі. До введення 
православ'я, аналогічно іншим дохристиянським куль-
турам, в Русі існувало переконання, що етика, мораль-
ний закон, себто правило, яке пояснює, що є "добрим, а 
що "злим", є наданим природою, базисом, космосом і 
приписуваним однаково як людині, так і богам" [8, с. 
49]. Колір набував означення та критерія морального 
абсолюту як виміру найвищих цінностей, так і культуро-
творчих процесів. 

Ціннісні орієнтації – поняття духовності, моралі та 
естетики, проявлені як вищий сенс життєдіяльності со-
ціуму, що спрямовують його подальший розвиток. "Са-
ме кольором … підкреслений ідеал краси і високого 
розуміння гармонії як органічного прагнення в суспільс-
тві і природному співжитті" [11, с. 8].  

Колористичні уявлення як перцептивні феномени ма-
теріальної та ідеальної природи є складовими колектив-
ної свідомості у етнонаціональних формовиявах і спе-
цифікують: ідеологію, ментальність, психічний склад на-
ції, міфологічну та релігійну свідомість. Ієрархія колорис-
тичних уявлень ґрунтується на базових цінностях україн-
ського народу, які втілено у філософських поняттях: Бог, 
Істина, Любомудріє, Соборність, Справедливість, Слово, 
Серце, Воля та ін. Отже, колористичні уявлення україн-
ського народу можна розглядати як вияв духовних цінно-
стей та репрезентант народного світогляду. 

Н. Бахіліна виділяє колористичну сиcтему у літерату-
рних пам'ятках ХІ-ХІV ст., які беруть свої витоки з часів 
Київської Русі, а саме – багр (яскравий, світло-
червоний), багряний (червлений, Іпатієвський літопис), 
білий (світлий; Чтение о Борисе и Глебе, Іпатієвський 
літопис, Кирило Туровський), блед (блідий, жовтуватий), 
бронний (біло-сірий), бусий, голубий (Іпатієвський літо-
пис), жовтий (Іпатієвський літопис), зекрий (синьоокий, 
Палея 1406), зелений (Лаврентієвський літопис, Іпатієв-
ський літопис, Кирило Туровський), оброщений (багря-
ний; Повість врем'яних літ, Поучение Вол. Мономаха, 
Лаврентієвський літопис), плавий (жовтуватий, зрілий), 
прапрудний (багряний), рум'яний (жарий), попельний 
(сірий), русий, рудий, саврасий (світло-гнідий), сірий, си-
вий (Іпатієвський літопис), плавий (Остромирово еванге-
ліє), синій (Лаврентієвський літопис), смаглявий, червле-
ний (Лаврентієвський літопис), чермний (багряний; Гри-
горій Богослов, Палея), чорний (Іпатієвський літопис, 
Лаврентієвський літопис, Палея) та ін. Ф. Буслаєв подає 
такі стародавні колоровизначення: "рудожовтий, черво-
ножовтий (від рудий-кров), інакше гарячий або вогне-
ний"... "… яринний (голубий), прозелень, кропивний, оси-
новий, сахарний, сизий, сливовий, сірогарячий, таусин-
ний (темно-синій) та ін...."" [11, с. 14].  

У дослідженні Н. Бахіліна доходить до висновку, що лі-
тературні пам'ятки ХVІІ ст. зберігають традицію викорис-
тання даних кольоровизначень, незважаючи на зміну істо-
ричних подій, трансформаційних тенденцій філософського 
осмислення щодо людини, її поведінки, побуту, сенсу жит-

тя, життєдіяльності соціуму та ін. Саме "у ХVІІ ст. завер-
шуються різні процеси в групах кольоровизначень, напри-
клад, процес вироблення абстрактних кольоровизначень 
для основних кольорів, перегрупування та формування 
сучасних співвідношень у групах колоровизначень (напри-
клад, у групі червоного кольору)" [1, с. 49].  

Процес з'явлення великої кількості назв, похідних 
від червоного, для змішаних кольорів, у тому числі їх 
функціонування в мовній традиції, номінує досить акти-
вні визначення (наприклад, коричний, коричневий). Ав-
тор зазначає, що ще у ХVІІ ст. використовується визна-
чення з основою черв-, але у пам'ятках – червлений, у 
ділових паперах – черевчатий, а чермний тільки для 
визначення кольору волосся. "…У ХVІІ ст. широко ви-
користовується нове колоровизначення червоний, час-
то в одній пам'ятці, в одному близькому контексті зу-
стрічається колоровизначення красний та черевчатий. 
… Пам'ятки показують, що до кінця століття прикметник 
красний завойовує усе нові позиції та стає головним, 
основним у групі червоного, стає абстрактним колоро-
визначенням для цього кольору. … Прикметник багро-
вий (багряний) починає розширювати сферу викорис-
тання та використовується не тільки у ділових пам'ят-
ках, не тільки для кольору тканин, але і для назв кольо-
ру шкіри, тіла, пошкодженого від збиття. Тобто прохо-
дить змішання, зближення цих колоровизначень до су-
часного" [1, с. 80].  

Отже, за підсумком Н. Бахіліної, вже у ХVІІ ст. в осно-
вному завершуються формоутворчі трансформації про-
цесу усталеної основної структури колористичної систе-
ми, зокрема й української, яка функціонує і досьогодні.  

В. Овсійчук окреслює специфіку проблеми класифі-
кації кольору як виразника складних змін у свідомості з 
прийняттям християнства, а саме "у кольорових гамах 
з'являються явища дисонансів і консонансів, напруже-
них контрастів і гармонійних узгоджень, насичених і 
ослаблених барв, виражених завдяки блиску мозаїк, 
дорогоцінного каміння, глибиною темпери чи матовими 
фресками. Питання естетики кольору і світла не знай-
дуть більше місця ні в творах вітчизняних мислителів 
часу Київської Русі, ні пізніше…" [11, с. 8]. "Бо спогля-
дання ікон і храмових зображень "пристрастей" та роз-
п'яття Христа і зображень сцен мучеництва стародавніх 
праведників викликало в давньоруської людини якраз 
таке складне і важке для опису почуття величаво-
трагічного розчулення, що супроводжувалося духовною 
насолодою" [3, с. 134].  

Номінаційне значення у світоглядній системі україн-
ців належить символіці золотого кольору (золоте кня-
же слово, золота брама, золоте тло із зображенням 
Богородиці Оранти у Софійському соборі як вияв сак-
рального виміру софійності – мудрості – основного за-
кону державотворення українців). В часи Київської Русі 
"…слову відводиться роль не тільки важливого факто-
ра, що творить Людину як особистість. Воно вбачалося 
в давньоруській культурі як найважливіша характерис-
тика, що творить народ як етнічну єдність"[6, с. 99]. 

В. Горський стверджує, що в давньоруській філософ-
ській думці пізнання світу спрямовується в екзегетику, 
яка визначає "переорієнтацію текстів пізнавальної діяль-
ності на тлумачення текстів" [6, с. 100]. Саме в цей час 
виголошується філософська проблема – "як розуміти 
непізнане, трансцендентного бога, як Людина може може 
вступити в спілкування з тайним, потойбічним, сакраль-
ним… Серце є місцем … пізнання, розуміння світу та 
діяльності в світі, що особливо істотно в світі інтенції на 
практично-духовне засвоєння дійсності, що притаманне 
давньоруському стилю мислення" [6, с. 101]. 
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У національній символіці України домінують золо-
тий та синій кольори. В основі вибору синього кольору 
Оранти (колір небесного тла, трансцендентності, муд-
рості) руськими князями як символу Любомудрія, со-
фійності сформовані були головні засади побудови да-
вньоруської держави. У Київській Русі "Істинна" муд-
рість розумілася не просто у якості пізнання речей, але 
як розуміння через посередництво бога як вищої сутно-
сті та істини. Світ навколишній з точки зору "благої" 
мудрості не має самодостатнього значення, осягнення 
його важливе лиш тому, що бог "такъ сътвори, да равъ-
но отъ видимы ихъ творьць чудитьси"….А тим самим 
мудрість набуває рефлексивного характеру. Вона звер-
нена не у зовнішній світ, але через нього до оволодіння 
божественною "істиною", що має таїну сенсу людського 
буття. Мудрість тим самим мислилась як розгадування 
загадок особистого "Я", розуміння сенсу життя. Розу-
міння мудрості, яка має якість рефлексивності, тільки їй 
притаманній, мислити самого себе було виробленим 
вже у неоплатонізмі" [6, с. 79]. 

В. Москвич, досліджуючи колористичну термінологію 
поліських, карпатських та прикарпатських говірок, виді-
ляє спеціалізовані підсистеми колоровизначень у на-
родному світогляді та показує вплив однієї системи на 
іншу, в результаті чого відбуваються зміни форм, зна-
чення та дистрибуції слів, що позначають кольори. 
Українська колористична система структурована та 
систематизована у своїй багатопроявленості комплек-
сом ціннісних соціокультурних уявлень, які стали осно-
вою літературної української мови, а саме – (червоний, 
жовтий, зелений, блакитний/голубий, синій, білий, 
чорний, сірий, фіолетовий, коричневий, бурячковий, 
вишневий, оранжевий, цегельний, жовтогарячий, са-
латовий, сизий, рожевий, рудий, золотий, бузковий, 
ультрамариновий, малиновий, чорнильний) за систе-
мою, дослідженою В. Москвичем. 

Народна специфіка колористичної системи виявля-
ється досить глубинно в українських говірках. Вони різ-
няться своїми компонентами, але з огляду на безперер-
вний розвиток етнокультворчих процесів, які обумовлю-
ють, з одного боку, взаємний вплив і трансформаційні 
зміни в означенні кольорів (сірий, голубий, синій, черво-

ний, фіолетовий, коричневий кольори), а з іншого – до-
зволяють визначити стійкі кольоронайменування, що 
домінують та позначають основні поняття у даній системі 
(білий, чорний, жовтий та зелений кольори за Москви-
чем В.А.) [10, с. 143]. Заслуговує на окрему увагу коло-
ристична термінологія в говірках с. Грузинці Хотинського 
району Черновицької обл.: 1 чирвлений, 2 жовтий, 
3 зелений, 4 голубовий, синій, 5 білий, 6 чорний, 7 сивий; 
лілійяковий, коришковий, скотийовий, травний, капус-
тяний, розовий, кукурудзяний, вишневий, бурячковий, 
багровий, гарбузовий, жарий, камінцевий [10, с. 131].  

Номінація колоровизначень як культуротворчих уні-
версалій в народній системі історично формувалася в 
процесі чуттєво-асоціативного відображення та конкре-
тизації світоглядних уявлень у цілісну колористичну 
систему, яка визначала моральні, естетико-унормовані 
характеристики життєдайності українців, що репрезен-
тувалися в народних звичаях та традиціях.  
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ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ  

ЯК УМОВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСТВА  
 
Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідно-

сті їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. 

The stereotypes concerning women's political leadership in modern Ukraine are analyzed and special attention is payed to the 
necessity to overcome them as to the precondition of civilization progress of Ukrainians, especially in the field of creating of common 
European space. 

 
В сучасній українській соціогуманітаристиці, яка, бе-

зумовно, є одним із найвагоміших складників українсь-
кої культури, є напрямки, що аналізують умови долу-
чення сучасного українства до цивілізованого світу. До 
таких належать і гендерні дослідження. 

Так, зокрема, дослідження гендерних стереотипів сьо-
годні стало невідє'мною частиною нового напрямку в укра-
їнській психологічній науці – гендерної психології. Як відмі-
чає чимало дослідників, радянська психологія була "без-
статевою", в той час, як пострадянська психологічна наука 
активно долає цей недолік, стрімко засвоюючи досягнення 
західної психології, в межах якої активно розвиваються як 
феміністичні, так і гендерні дослідження. 

У сучасній психологічній науці прийнято виділяти 
два типи гендерних стереотипів. "Перша група гендер-

них стереотипів – це стереотипи фемінінності-
маскулінності. Чоловікам та жінкам приписуються певні 
психологічні якості та характеристики особистості, – 
пише І.С. Кльоцина. – Маскулінність-фемінінність – но-
рмативні уявлення про соматичні, психічні та поведін-
кові якості, характерні для чоловіків та жінок. Повсяк-
деннна свідомість схильна абсолютизувати психофізіо-
логічні та соціальні відмінності статей, ототожнюючи 
маскулінність з активно-творчим, культурним началом, 
а фемінінність – з пасивно-репродуктивним, природ-
ним" [4, с. 248]. 

До другої групи гендерних стереотипів відносяться ті, 
котрі закріплюють професійні та сімейні ролі за певною 
статтю. "Чоловіків прийнято оцінювати за професійними 
успіхами, жінок – за наявністю сім'ї та дітей" [4, с. 249]. 
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