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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Суперечливі й загрозливі реалії світу 

глобальних викликів і втрата особистістю гармонійного світовідчуття 

актуалізують соціально-філософське осмислення духовної культури сучасної 

епохи. Негативні тенденції постіндустріального суспільства споживання, такі 

як зникнення ідеалів, суспільна уніфікація, соціальні страхи (втрата роботи, 

політична нестабільність, терористичні загрози, міграційні процеси) призводять 

до розгубленості, апатії, деструктивної агресії, радикалізму, що мають місце в 

соціальних інститутах держави, освіти, сім’ї. 

Світ, в якому переважає префікс «нео-» та «пост-», в якому невпинно 

знищується минуле, особистість гостро потребує повернення до колективної 

пам’яті заради збереження норм соціальної культури. Формування світоглядних 

орієнтирів сучасної людини слід починати з введення дитини в казковий 

дискурс як духовне першоджерело. Казка виконує освітню-виховну функцію як 

передінституціональний механізм передачі культурного досвіду. Казкові 

настанови виступають регулятором моральних норм поведінки особистості, 

підґрунтям формування світоглядної картини світу.  

Україна, усвідомлюючи ризики державного існування в умовах 

проведення АТО та тимчасової окупації Криму, намагаючись вирватися з лещат 

корупції, не зможе досягти поставлених задач без формування світогляду, який 

включає в себе ідею патріотизму, поняття національної гідності, відмову від 

привнесеної ідеї другорядності, чітке розуміння національних задач у світлі 

європейського напрямку руху.  

Теоретичні положення дисертаційного дослідження спираються на праці 

класиків філософської думки (Парменід, Паскаль, Платон, Г. Сковорода, 

Цицерон). Враховується внесок таких дослідників логіки, морфології казки та 

ідей національної самосвідомості, як О. Афанасьєв, М. Бердяєв, Ф. Буслаєв, 

О. Веселовський, Я. Голосовкер, М. Лосський, О. Лосєв, І. Франко. Казкові 

замовляння висвітлені в роботах О. Блока. Культурно-філософський смисл 

казки досліджений в роботах В. Бєлінського, І. Ільїна, М. Реріха. Структура, 

смисли казки досліджується в працях Л. Брауде, Ю. Лотмана, В. Проппа. 

Казкова поетика аналізується в роботах Дж. Толкіна, представників 

міфологічної школи В. і Я. Грімм. Гра, що досліджується Й. Хейзінга, тотожна 

казці за наявністю вражаючого, що виходить за межі звичайного. Використано 

історично-антропологічні здобутки ґенези казки таких дослідників, як 

В. Воронцов, І. Павлютенкова, В. Шинкаренко.  

Соціально-філософське осмислення світоглядних настанов казки 

ґрунтуються на наукових розвідках таких представників Запорізької школи 

соціальної філософії, як В. Воловик, Л. Кривега, М. Лепський, В. Таран, 

І. Утюж. У зв’язку з тим, що казкові настанови, на відміну від класифікації 
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сюжетів, аналізу концептів і образів, залишаються поза увагою соціально-

філософських досліджень, рішення задач дослідження вносить суттєвий внесок 

у поняття «казка» та «казкові настанови», особливо на тлі сучасних соціальних 

процесів як в українському транзитному суспільстві, так і на тлі загроз і 

викликів глобалізованого світу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до науково-дослідних тем: «Соціально-філософська 

концептуалізація тенденцій та проблем розвитку сучасного соціуму», державна 

реєстрація – 011211001519 (вересень 2011 – вересень 2015 р.), «Соціально-

філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного соціуму», 

державна реєстрація – 0116U004847 (січень 2016 – грудень 2020) та планів 

науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького національного 

університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

визначення сутності світоглядних настанов казки як соціального регулятора 

при формуванні світоглядних орієнтацій особистості. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

 з’ясувати генезис наукового та соціально-філософського опрацювання 

проблеми казки в науковій та філософській думці; 

 визначити методологічні підходи та принципи осмислення поняття 

казка в світоглядному аспекті; 

 виявити основні етапи становлення казки як специфічної світоглядної 

настанови; 

 дослідити морфологію казки та проаналізувати основні сюжетні лінії 

як відбиття соціального простору; 

 розглянути регіональну специфіку казкової творчості та її вплив на 

світоглядну картину світу суб’єкту; 

 визначити чинники формування світоглядних настанов казки та їх 

використання в сучасних соціальних практиках. 

Об’єктом дослідження є соціально-філософські виміри феномену казки. 

Предметом дослідження є соціально-філософські настанови казки та 

чинники їх соціокультурної обумовленості.  

Методологічні основи дослідження. Фундаментальну базу дослідження 

складає сукупність соціально-філософських і соціокультурних ресурсів, а також 

психологічних, лінгвістичних і міждисциплінарних теоретичних джерел, 

покликаних осмислити казкові настанови як соціокультурний феномен.  

У роботі використовуються наступні підходи: 

 діалектичний – світоглядні настанови казки розглядаються у розвитку 

як віддзеркалення проблемного поля суспільної свідомості та у зв'язку з 

осмисленням в казкових сюжетах соціальної дійсності; 
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 системний – світоглядні настанови розглядаються як елемент складної 

цілісної казкової системи; виокремлюються функції та взаємозв’язки з іншими 

елементами казкового комплексу.  

 семіотичний – казкові світоглядні настанови відкривають можливості 

для плюралістичної смислової художньої інтерпретації казкового тексту як 

вторинної моделюючої системи для дослідження казкової поетики та 

семантики.  

У дисертаційному дослідженні автор використовує принципи взаємного 

зв’язку, розвитку, об’єктивності, єдності логічного і історичного, соціально-

філософської теорії та практики.  

Регулятивною методологічною ідеєю дисертації є також ідея 

компліментарності та зв’язку різноманітних дисциплінарних дискурсів, що 

дозволяє осмислити багатовимірність феномена казки та орієнтує на вихід за 

межі вузько дисциплінарного бачення зазначеної проблеми.  

Наукову новизну дисертаційного дослідження характеризують такі 

його результати: 

Вперше: 

 світоглядні настанови казки визначено як соціально-філософський 

феномен, який, з одного боку, детермінує духовну життєдіяльність соціуму, а, з 

іншого – виступає результатом духовно-філософських пошуків смислів 

особистісного буття та його практично-ціннісної наповненості; 

 обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядних 

настанов казки як необхідного компоненту методологічного комплексу 

дослідження формування світоглядних орієнтацій людини як складного 

багатофакторного процесу.  

Уточнено : 

 розуміння чинників формування казкових настанов, серед яких 

специфіка матеріального та духовного виробництва, природного та соціального 

середовища на певному історичному етапі розвитку суспільства;  

 розуміння способів та шляхів більш розгалуженого використання 

світоглядних казкових настанов в соціальних практиках суспільного та 

індивідуального життя в українському соціумі; в ідеологічній діяльності 

державних інститутів та організацій громадянського суспільства. 

Набуло подальшого розвитку: 

 уявлення про діалектичний взаємозв’язок міфу та казки в контексті 

сутнісних проявів міфологічної свідомості; про такі форми казки в залежності 

від особливостей світоглядних орієнтацій як міфологічна, релігійна казка, 

філософська, наукова казка та фентезі; 
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 розуміння основних етапів генезису казки як специфічної світоглядної 

настанови; виокремлено та проаналізовано специфіку міфологічного, 

релігійного, філософського та наукового етапів еволюції казкових настанов; 

 аналіз морфології казки, казкових сюжетів як відбиття актуальних 

проблем соціального буття людини в певних історико-культурних утвореннях 

(сюжети пошуку соціальної справедливості, стратегії досягнення особистого 

щастя, моделей гармонійного облаштування приватного життя та суспільства, 

типів соціальної комунікації та шляхів подолання суспільного відчуження 

тощо); 

 визначення факторів цивілізаційної специфіки світоглядних настанов 

казкової творчості на прикладі народних англійських, ірландських, російських 

та українських казок, серед яких визначено специфічні показники національної 

самосвідомості, авто- і гетеро стереотипи, релігійно-міфологічні уявлення, 

зовнішній політико-економічний вплив, географічне розташування, історично 

утворений тип господарювання; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

не лише наповнюють більш конкретним змістом низку соціально-філософських 

понять, за допомогою яких досліджується світоглядна сфера казки, але й 

слугують основою для розуміння проблем щодо формування сучасних 

світоглядних орієнтирів, які дозволяють людині глобального світу критично 

ставитись до засобів маніпуляції свідомістю та обирати адекватні шляхи 

самореалізації в суспільстві.  

Основні положення дисертації можуть бути використані для подальшого 

соціально-філософського, соціально-психологічного, філософсько-

лінгвістичного дослідження в царині проблеми світоглядних орієнтацій 

сучасної людини, в лекційній роботі (курсах «Філософія», «Соціальна 

філософія», «Культурологія»). Висновки досліджень можуть бути враховані 

при формуванні державних програм щодо регулювання і реформування 

діяльності ідеологічних, освітніх і ЗМІ інституцій як чинників впливу на 

суспільну свідомість. 

Особистий внесок дисертанта. Провідні концептуальні положення й 

висновки дисертації автор розробив особисто та виклав їх у статтях та інших 

наукових публікаціях із досліджуваної проблеми, кожна з яких підготовлена 

самостійно, без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри філософії Запорізького 

національного університету. Принципові ідеї, теоретичні положення були 

викладені на таких конференціях, як: міжнародна науково-практична 

конференція «Роль сучасних наук у процесі розвитку суспільства в умовах 

сьогодення» (м. Дніпропетровськ, 18-19 вересня 2015 р.); міжнародна науково-

практична конференція «Суспільні науки і проблеми та досягнення сучасних 
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наукових досліджень» (м. Одеса, 4-5 грудня 2015 р.); ІХ університетська 

науково-практична конференція «Молода наука – 2016» (м. Запоріжжя, ЗНУ, 

12-14 квітня 2016 р.); Modern Scientific Achievements: Experience Exchange: 

Proceedings of III International Scientific Conference (Morrisville, USA, Feb. 26, 

2017).  

Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації опубліковано 

у 11 наукових працях, серед яких 5 статей – у спеціалізованих фахових 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз. Всі праці 

написані без співавторів.  

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

шести підрозділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації 235 сторінки, з них 182 основного тексту. Список використаних 

джерел складається з 306 найменувань, з яких 14 англомовних. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, сформульовані 

мета і завдання, визначаються об’єкт і предмет дослідження, розкриваються 

методи вирішення проблем, визначається наукова новизна отриманих 

результатів, подаються відомості про теоретичну та практичну цінність 

дисертаційного матеріалу. 

У першому розділі «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ КАЗКИ» аналізуються науково-філософські надбання щодо 

вивчення казки та визначаються обрані дисертантом методологічні підходи до 

вивчення казки.  

В підрозділі 1.1. «Ґенеза соціально-філософського вивчення феномена 

казки» проаналізовано стан розробленості проблеми в межах соціально-

філософського та наукового опрацювання проблеми казки. Дисертантом казка 

вважається однією із форм міфологічної свідомості, а міф – змістом по 

відношенню до казки, представляються доцільними інтерпретації казки через 

міф. Просвітництво розглядає казку як «низький» жанр, епоха Романтизму 

(Ф. Шеллінг, Ф. Шлегель) закладає теоретичні основи міфологічної школи 

(В. Грімм, Я. Грімм, А. Кун, М. Мюллер) на фоні визвольної боротьби 

німецького народу проти наполеонівської Франції та роздробленості 

Німеччини. Збирання народних казок (П. Асбьорнсен, У. Йетс, А. Кайсаров, 

Ш. Перро, Хюльтен-Кавалліус, Дж. Якобс) сприяє розгляду 

соціогуманітарними науками проблеми народності мистецтва як вираження 

соціальних відносин.  

Визначено, що міфологічна та антропологічна школи аналізують міф і 

казку з логіко-раціоналістичних позицій та вводять в науковий дискурс 
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визначення казки. Казка походить з героїчного епосу (Ф. Буслаєв); казка – 

знекровлений міф (О. Веселовський). Міфічний образ – споріднений до 

дійсності (О. Потебня); казка – не навмисне ухиляння від реальності 

(О. Афанасьєв); казка – самодостатній естетичний феномен (І. Франко); казка – 

органічне явище народної психіки (М. Сумцов). Казка – міф, який втрачає 

ритуальне значення (Дж. Фрезер). Людству притаманне міфотворення, яке за 

природою – інстинктивне (А. Бергсон). Міф і обряд, як механізми формування 

казки, властиві первісному суспільству як слово і дія (Б. Малиновський). 

Психоаналітична школа (М. Еліаде, К. Естес, З. Фрейд, К.-Г. Юнг) аналізують 

образи колективного несвідомого, які існують і в казках. 

Казки є начальною філософією народу (І. Ільїн). В казці відбувається 

деградація сакрального (М. Еліаде). Методом протистояння екзистенціальним 

неврозам може бути розглянута казка як джерело трьох цінностей – 

переживань, взаємних відносин і творчості (В. Франкл). Казки і в XXI столітті 

продовжують бути предметом наукових і філософських досліджень 

(В. Воронцов, Л. Мулляр, А. Омраан, І. Павлютенкова, О. Собецька, 

О. Халуторних, В. Шинкаренко). Брак комплексних соціально-філософських 

досліджень світоглядних настанов казки зумовлює необхідність теоретичного 

аналізу зазначеної теми. 

В підрозділі 1.2. «Методологічні підходи та принципи осмислення 

світоглядних настанов казки» розглядається методологічний комплекс, за 

допомогою якого здійснюється осмислення казки в світоглядному аспекті. 

Діалектичний, системний та семіотичний підходи, принципи історизму, 

об’єктивності, сходження від абстрактного до конкретного, єдності аналізу та 

синтезу дозволяють дослідити казку в її історичних проявах. Діалектичні 

категорії – необхідність, випадковість, можливість, дійсність, структура, 

сутність, явище, причина, наслідок, зміст, форма, частина та ціле – розкривають 

закономірності об’єктивного буття казки. Казка розглядається як підсистема, 

що вступає у взаємодію з підсистемою реципієнта та підсистемою оповідача. 

Казка містить елементи зачину, конфлікту, чарівного сприяння, вирішення 

конфлікту. Визначено такі структурні елементи казки, як слово, архетип, 

чарівне, простір, час, настанови, цінності, смисли у взаємному зв’язку їх 

відношень. Висвітлено, що умовою гомеостазу всіх казкових проявів є 

чарівність, яка пов’язана з архетиповістю. Макрофункції казки – пояснювально-

інформативна, дидактично-виховна, розвиваюча, пізнавальна, комунікативно-

трансляційна, психотерапевтично-компенсаторна, естетична, смислоутворююча 

та ціннісно-орієнтаційна. Казку аналізують на рівні нарративу та концептів. 

У другому розділі дисертаційної роботи «РОЗВИТОК 

СВІТОГЛЯДНИХ КАЗКОВИХ НАСТАНОВ, СТРУКТУРА КАЗКИ ТА 

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА КАЗКОВИХ СЮЖЕТІВ» розглядаються 
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етапи еволюції казки та аналізуються деякі сюжетні лінії казкового сприйняття 

соціального простору.  

У підрозділі 2.1. «Етапи еволюції казки як специфічної світоглядної 

настанови» аналізується ґенеза казки та досліджуються світоглядні настанови. 

Етапи еволюції казки аналізуються з позицій світовідчуття, світосприйняття, 

світорозуміння та картини світу. На міфологічному авторитетними є традиції 

родової спільноти. Антропоморфізм, тотемізм, анімізм, культ предків, 

сакральне слово-дія – характерні риси казки. Мудрість, справедливість, удача, 

хитрість – персоніфіковані конкретні явища, а не абстрактні речі.   

Висвітлено, що казки релігійної доби мають переважно песимістичне 

світовідчуття. Авторитетом стає Бог, а не традиції родової спільноти. Світ 

розколюється на потойбічний та посюсторонній, сакральне відмежовується від 

профанного, людська душа вперше постає в центрі уваги казки.  

Приблизно у XVIII сторіччі наступає авторитет Розуму, і з’являється 

наукова фантастика. На початку свого існування наукова фантастика є 

оптимістичною за світовідчуттям. Наукова фантастика ставить питання про 

персональне моральне обличчя винахідника, а також попереджає про 

можливості самознищення людства власними винаходами. 

«Повнолітня» епоха (І. Кант) продовжується епохою модерна, суттєвими 

ознаками якої є крах ідеологій та втрата ілюзій. З’являється казкова форма 

фентезі, квеста, який продовжує традицію народних казок, героїчного епосу та 

рицарських романів Середньовіччя. У фентезі, яке еволюціонує на протязі XX 

століття й набуває нових смислів у XXI (постмодерновому) сторіччі, знаходять 

втілення ідеї фемінізму, пантеїзму, існування альтернативних цивілізацій, 

етичні парадокси часу, філософія споживання та її вплив на психіку людини, 

свобода вибору та її наслідки. Настанови фентезі намагаються відповісти на 

запитання, до якої межі можна структурувати соціальну дійсність та яких 

зловісних форм може набути подібна реальність.  

У підрозділі 2.2. «Морфологія казки та аналіз сюжетів як відбиття 

соціального простору» розглядаються сюжети як віддзеркалення соціального 

простору людської діяльності. Соціальний простір – сукупність соціальних 

процесів, зміст і структура соціальних відносин, історичні зв’язки поколінь, 

збереження і трансляція матеріальної і духовної культури. Казка, подаючись з 

позицій незаможної людини, впевнена – бідність як соціальне явище слід 

знищити. Соціальному осуду, висміюванню та руйнуванню піддається 

суспільна чи індивідуальна форма, за якою немає змісту. Досягнення 

особистісного щастя та суспільного добробуту перегукується з позитивними 

наслідками від виконання материнського, братерського, громадянського 

обов’язків. Сюжет визначається як одиничний відбиток реальності, який 

відображає динаміку соціального буття. Виокремлено дві діалектично пов’язані 
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основні сюжетні лінії – соціальна комунікація та пошук соціальної 

справедливості. 

Висвітлено, що з позиції системного підходу елементами казкових 

сюжетів є актор-суб’єкт, об’єкт, інтерес, потреба, намір, дія, протидія та 

вчинок. Суб’єкт – той, хто діє, мислить, виносить судження, пізнає та має волю. 

Рушійною силою сюжету є сукупність інтересів та потреб. Деструктивна 

поведінка суб’єкта призводить до соціального дисбалансу. Наслідком розумної 

дії є гармонія.  Відповідальний вчинок враховує і значимість об’єктивно 

існуючої істини, і особисту ініціативу, і емоційно-вольовий стан суб’єкту. 

Протидія – опір природного, соціального середовища, суспільних стереотипів, 

звичок. Висвітлено макрофункції сюжету – організаційну, моделюючу та 

інтеграційну. Серед мікрофункцій сюжету визначено дослідницьку, 

прагматичну, рушійно-ритмізуючу.  

В третьому розділі «СОЦІОКУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ 

СВІТОГЛЯДНИХ НАСТАНОВ КАЗКИ» методом компаративного аналізу 

розглядається цивілізаційна специфіка казкової творчості народів, близьких 

географічно, споріднених за міфологічною основою первісних уявлень – 

англійського та ірландського, російського та українського.   

В підрозділі 3.1. «Цивілізаційна специфіка казкової творчості та її 

вплив на світоглядну картину людини» аналізуються казки країн, які 

культурно, географічно і соціально-економічно споріднені, однак, не тотожні. 

Беруться до уваги специфічні показники національної самосвідомості, 

особливості ключового способу господарювання, політично-економічна 

залежність, авто- і гетеро стереотипи, міфологічні уявлення.  

Проаналізовано, що ірландське  світосприйняття – поетично-

споглядальне, світоглядній картині світу притаманні високий рівень 

національної гідності та самосвідомості. Кельтські нащадки вбачають цінності 

буття у праці, гостинності, патріотизмі, музичності, милосерді до світу 

природи. Антицінності – лінощі, марнотратство, вихваляння. Англійські 

світоглядні настанови вчать сміливості у подоланні соціальних викликів, 

потребі слідування загальноприйнятним стандартам поведінки. В російських 

казках існує страх перед Богом, в українських – повага до Божих заповідей. 

Російські персонажі покладаються на трансцендентний випадок. Ментально 

російські настанови – суперечливі, закликаючи бути водночас недовірливим і 

незлобним, обмежуючи пізнання і бажаючи ситого життя без праці. 

Гносеологічні питання добра і зла переростають у площину пошуків правди та 

кривди. Полярність світосприйняття – в еклектиці жорстокості й милосердя, 

деспотії та анархії, смирення й хуліганства. З’ясування суспільних відносин 

відбувається не в правовій площині, а в сфері індивідуальних стосунків. Казки 

вбачають шлях до справедливого державного устрою в релігійній єдності, 

свідомому підкоренні владі й некритичному ставленні до неї.  
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Розкрито, що в українській казковій картині світу є прагнення до 

справедливості у соціальних відносинах, хоча соціальна рівність – скоріше 

мрія, ніж продумана до кінця суспільно виважена дія. Українцям притаманне 

світовідчуття, яке характеризується співчуттям до незаможних, емоційністю, 

боягузтвом, невіглаством, страхом громадського осуду. Українському 

казковому світорозумінню притаманні доволі розмиті обриси вітчизняної 

державності. Самостійність розуміється як незалежна хазяйновитість 

індивідуального господаря. 

В підрозділі 3.2. «Чинники формування світоглядних настанов казки 

та їх використання в сучасних соціальних практиках» визначено чинники 

формування світоглядних настанов: рудименти міфологічної свідомості у 

вигляді забобонів, табу, повір’їв, архаїчних образів; вплив релігійного, 

наукового, філософського світогляду; історично сформований національний 

характер і народна ментальність; загальноприйняті етичні норми; національно-

типізовані актори-ідеали або антигерої та шляхи досягнення соціальної мрії; 

особливості мовно-художньої алегоричної репрезентації соціальних ідей та 

моральних понять. Сучасні конструктивні соціальні практики – казкотерапія 

Т. Зінкевич-Євстигнєєвої, логотерапія В. Франкла, гіпноз Еріксона, освітні 

проекти А. Маслоу, живопис, архітектура, музика, народно-декоративне та 

кіномистецтво, мультиплікація. Міфи ЗМІ та масової культури вносять 

деструктивні мовно-смислові конструкції, які націлені на свідоме спотворення 

об’єктивної реальності. Протистояння міфічному деконструктиву потребує від 

суб’єкта здатності критично осмислювати стан речей, займати свідому 

світоглядну позицію.   

ВИСНОВКИ 

Висновки дисертаційного дослідження можуть бути сформульовані таким 

чином: 

1. Проаналізовано, що проблема казкових настанов є маловивченою та 

фрагментарною в гуманітарних галузях науки. Основна увага науковців 

зосереджена на вивченні генезису, структури, сюжетів, концептосфери казки. 

Вперше настанови казок виокремлені як соціально-філософський феномен, 

який детермінований перетворюючою, пізнавальною, комунікативною та 

ціннісно-орієнтованою діяльністю суб’єкта – особистості, соціальної групи, 

суспільства. Осмислення індивідуального та суспільного буття суб’єктом 

втілюється у настановах, які за формою – вербальні паремійні конструкції, а за 

змістом – смисли, набуті в результаті емпіричного досвіду суб’єкту. 

2. Використання діалектичного, системно-діяльнісного, семіотичного 

підходів наряду з принципами об’єктивності, історичності, сходження від 
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абстрактного до конкретного дозволило виокремити та описати прояви казки як 

форми міфу з точки зору світоглядних позицій міфоцентризму, теоцентризму і 

антропоцентризму – міфологічна казка, релігійна казка, філософська казка, 

наукова фантастика та фентезі. Первинна форма сакрального обертається 

вторинною перетвореною знаковою формою, і сучасні міфи, будучи свідомо 

сконструйованими, деформують смисл і набувають атрибутів штучності, 

поверховості та свідомого алогізму. 

3. Визначено, що етапи розвитку казки пов’язуються із міфологічним, 

релігійним, філософським і науковим світоглядом. В язичницькій наочно-

чуттєвій картині світу виникають космологічні казки та казки про тварин, в 

яких суб’єкт впливає на світ шляхом ритуалів і заклять. Перший етап 

зародження казки – латентний, метафорично-образний, в якому відбувається 

зародження соціальної організації суспільного буття та переважає інтуїтивно-

ірраціональне осягнення дійсності. На етапі релігійних казок однією з 

ключових проблем є боротьба добра і зла як етичних категорій, пізнання 

духовних потреб суб’єкта. Специфіка релігійного світогляду – у намаганні 

розв’язати протиріччя земного та божественного буття. Третій етап – 

виникнення критично розмірковуючої філософської казки. Четвертий етап 

розвитку казки пов'язаний з науковим світоглядом, в рамках якого відбувається 

прогнозування майбутнього людства, осмислюється стан сучасних суспільних 

явищ. Морально-етична відповідальність винахідника настільки важлива, 

наскільки важливим є пошук аксіологічних основ соціального буття у фентезі, 

яке повертається до середньовічної епохи, намагаючись відтворити настанови 

лицарства. Фентезі аналізує питання смислу життя, гендерних відмінностей, 

альтернативних світів, релігійного колапсу, самоцінністі дитинства, зомбування 

свідомості. Казка – міра співвідношення світовідчуття, світосприйняття та 

світорозуміння як елементів світогляду. 

4. Розкрито, що елементами казки є слово, смисли, архетипи, простір, 

час, цінності, настанови. Елементами казкового сюжету виступають суб’єкт, 

об’єкт, намір, дія, протидія, вчинок. Сюжети сприйняття казкового простору – 

пошук соціальної справедливості, досягнення особистого щастя, ініціація героя, 

моделі справедливого облаштування суспільства, соціальні комунікації, 

подолання соціального відчуження. Функції казки – пояснювально-

інформативна, дидактично-виховна, комунікативно-трансляційна, естетична, 

пізнавальна, компенсаторно-психотерапевтична, смислоутворююча та ціннісно-

орієнтуюча. 

5. Визначено фактори регіональної специфіки настанов казкової 

творчості, серед яких релігійно-міфологічні уявлення, історично утворена 

форма державного устрою, типи соціальних відносин і господарювання, 

географічне розташування країни, рівень національної самосвідомості та 

культури, авто- і гетеростереотипи. Проаналізовано англійські, ірландські, 
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російські та українські казки, які представляють собою відношення 

культурного запозичення, з одного боку, та чітку національну специфіку – з  

іншого. Патерналізм російських казок має державницько-православний 

характер. Прагматичний індивідуалізм англійських казок співіснує з 

самоіронією як однією з ключових рис  англійського національного характеру. 

Опозиція розумний – дурень осмислюється російськими казками як 

непримиренне протиріччя, в якому здоровий глузд висміює наївно-сердечне 

існування індивіда. Англійські казки розглядають феноменом дурості, 

сприймаючи його як парадоксальну форму світорозуміння, розмірковуючи над 

можливістю співіснування з дурістю як явищем. Природоцентризму 

ірландських та українських казок властиві споглядально-ідеалістичні моделі 

світоглядних орієнтацій, в яких земля та релігія – сакральні явища. 

Характерними є філософія серця українського народу, розвинене почуття 

власної гідності ірландського народу, опір загарбникам на рівні слова і вчинку, 

потреба збереження власної ідентичності.   

6. Світоглядні настанови казки використовуються в сучасних соціальних 

практиках як у конструктивний, так і у деструктивний спосіб. Настанови 

використовуються у пропедевтично-терапевтичних галузях, дидактико-

виховній роботі, живописі, музиці, архітектурі, кіно, театрі. Сучасна 

міфологізація використовує архаїку емотивної сфери людини з метою 

ідеологічного зомбування, створення політичних, економічних, соціальних, 

культурних міфів. Інформаційна війна, що розв’язана РФ по відношенню до 

незалежної України – прояв створення штучної картини світу, яка викривляє 

істинний стан речей. Конструктивна сторона реміфологізації полягає в 

зміцненні національно-державної ідеї в умовах військової загрози, піднятті 

патріотичного духу, підтримці духовних сил особистості не тільки у важкі часи 

випробувань, але й у повсякденному бутті. Казкові настанови налаштовують на 

відповідальну діяльнісну участь особистості у соціальному житті, сприяють 

відтворенню духовної опори, налаштовують на знайдення втраченого сенсу 

життя, надихають на осмислення ролі праці, спілкування та природи в 

соціальному бутті особистості. 

7. Визначено чинники формування світоглядних настанов – збереження 

рудиментів міфологічної свідомості у вигляді забобонів, табу, повір’їв, 

архаїчних образів; вплив релігійного, наукового, філософського  світогляду; 

історично сформований національний характер і народна ментальність; 

загальноприйняті етичні норми; усвідомлення матеріальних інтересів та 

духовних потреб особистості та суспільства; національно-типізовані актори-

ідеали або антигерої та шляхи досягнення соціальної мрії; особливості мовно-

художньої алегоричної репрезентації соціальних ідей та моральних понять. 

Матеріальне та духовне виробництво, природне та соціальне буття людини є 

чинниками формування світоглядних настанов казки.  
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8. Глобалізований світ і, зокрема, Україна, гостро потребують ціннісно-

орієнтованих настанов як виявлених об’єктивних закономірностей каузального 

характеру задля осмислення проблем особистості та суспільства. Формування 

національної ідеї України неможливо без опанування в тому числі і казковими 

настановами – джерелом виховання, суспільного досвіду, патріотичних ідей, 

національної героїки, моральних орієнтирів, соціалізації особистості. Вивчення 

настанов слід впроваджувати у дошкільну, шкільну, позашкільну освіту, 

використовувати у рекламному дискурсі, соціальних мережах, в 

психотерапевтичних, мистецьких, виховних цілях (для профілактики 

правопорушень), у військово-оборонних практиках (сатиричні казки). Казкові 

настанови як один із значущих факторів духовного  буття забезпечують казці 

сталість і майбутність. Українське транзитне суспільство відчуває потребу в 

українській казці заради відродження національного духу з метою підтримання 

національних духовних традицій та як дієву зброю в умовах зовнішніх і 

внутрішніх викликів, які стоять перед Україною. 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ 

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у фахових наукових періодичних виданнях за напрямом за яким 

підготовлено дисертацію, що індексуються у наукометричних базах: 

1. Насєдкіна О. О. Світоглядні настанови казки: філософська рефлексія. 

Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 98 (7). С. 278–

282 (база даних Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, 

Inc. (США); SIS (Scientific Indexing Services) (США); Info BaseIndex (Індія). 

2. Насєдкіна О. О. Основні сюжетні лінії казкового сприйняття 

соціального простору: філософський аналіз. Актуальні проблеми філософії та 

соціології: Науково-практичний журнал. Одеса, 2015. Вип. 7. С. 98–102 (база 

Index Copernicus). 

3. Насєдкіна О. О. Семантичне поле концепту казка та особливості 

філософської рефлексії її світоглядних проекцій. Культурологічний Вісник: 

Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2016. 

Вип. 35. С. 188–195(база Index Copernicus). 

4. Насєдкіна О. О. Чинники формування світоглядних настанов у казках 

та їх використання в сучасних соціальних практиках. Культурологічний Вісник: 

Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2016. 

Вип. 36. С. 161–167(база Index Copernicus). 

5. Насєдкіна О. О. Казкова картина світу: український дискурс. Актуальні 

проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Одеса, 2016. 

Вип. 10. С. 99– 101(база Index Copernicus). 
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Опубліковані праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

6. Насєдкіна О.О. Використання світоглядних настанов казки в сучасних 

соціальних практиках. Молодий вчений: науковий журнал. Казань, 2015. 

№ 24 (104). С. 1187– 1193. 

7. Насєдкіна О. О. Казкова картина світу : російський дискурс. Молодий 

Вчений : науковий журнал. Херсон, 2016. № 4 (31). С. 601–605. 

8. Насєдкіна О. О. Соціальний простір в казкових сюжетах. Роль 

суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення: зб. тез 

наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 18-19 

вересня 2015 р.). Дніпропетровськ, 2015. С. 79–81. 

9. Насєдкіна О. О. Регіональна казкова творчість: рефлексія 

світоглядних проекцій. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних 

наукових досліджень: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4-5 грудня 

2015 р. Одеса, 2015. С. 90–92. 

10. Насєдкіна О. О. Український казковий дискурс. Збірник наукових 

праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016» : у 4 т., м. 

Запоріжжя, 12-14 квітня, 2016 р. Запоріжжя, 2016. Т. 1. С. 330–331.  

11. Nasiedkina O. O. The Archetypical Women’s Images of English Fairy Folk 

Tales. Modern Scientific Achievements: Experience Exchange: Proceedings of III 

International Scientific Conference, Morrisville, Feb. 26, 2017. Morrisville, 2017. 

P. 119-122. 

АНОТАЦІЯ 

Насєдкіна О. О. Світоглядні настанови казки: соціально-

філософський аналіз. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет МОН України, Запоріжжя, 2018. 

У дисертації визначається зміст основних категорій та ґенеза 

філософського осмислення поняття «казка». На основі діалектичного, 

системного та семіотичного підходів проаналізовано світоглядні настанови та 

сюжети казки. Виявлено етапи розвитку казки як специфічної світоглядної 

настанови, серед яких – міфологічний, релігійний, філософський, науковий. 

Розкрито цивілізаційні особливості світоглядної картини світу в англійських та 

ірландських, російських та українських казках. Висвітлено чинники 

формування світоглядних настанов казки та їх використання в сучасних 

соціальних практиках. 
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Ключові слова: етап, казка, особистість, світогляд, світоглядні 

настанови, соціальна практика, структура, суспільство, сюжет, чинник. 

АННОТАЦИЯ 

Наседкина О. О. Мировоззренческие наставления сказки: социально-

философский анализ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет МОН Украины. Запорожье, 2018. 

В диссертации дается социально-философское осмысление 

мировоззренческих установок сказки и дается новое решение научной 

проблемы, которое проявляется в выяснении сущности мировоззренческих 

установок сказки и рассмотрении их в качестве элемента сказочной системы. 

Проанализированы сюжеты сказок с позиций диалектического, системного и 

семиотического подходов. Отмечается, что мировоззренческие установки 

сказки детерминируются мифологическими и религиозными представлениями 

– табу, заклинаниями, суевериями, а также общественно-социальным опытом 

предшествующих поколений, народными традициями, иррациональным 

познанием, рациональными умозаключениями, материальным уровнем 

производства, социальными отношениями, моральными ориентирами 

общества.  

Определено, что философия сказки состоит в свободном, однако не в 

анархическом оперировании категориями чуда, воображения, веры, 

пространства и времени, типизации социально обусловленных и общественно 

значимых сказочных героев, а также в морально-этическом содержании 

наставлений. Социальное пространство сказки – материальные, социальные, 

гендерные, возрастные взаимоотношения сказочных акторов; хранение и 

трансляция социальной информации, исполнение социальных ролей, отражение 

социальной несправедливости (эксплуатации, имущественного неравенства), 

наличие общественных классов, интересов, потребностей субъекта, выполнение 

акторами заданий общественного характера.  

Проанализированы мировоззренческие ориентиры региональных сказок 

(английские-ирландские и русские-украинские). В английских сказках 

отражены традиции правовых демократических отношений, индивидуального 

принятия решений, честного и ответственного труда. В русских сказках 

государственно-церковный абсолютизм приводит к пассивной роли субъекта. В 

украинских сказках мировоззренческая картина мира характеризуется 

размытыми плюралистическими представлениями о национальной свободе, 
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сакрально-практическим отношением к земле, стремлением к улучшению 

материального благосостояния, поэтичным восприятием природы.   

Парадоксальная реальность сказки призвана переосмыслить ценности 

бытия, наполнить его новым качественным содержанием, обратить человека к 

поискам смысла собственного существования. Наставления сказки особенно 

значимы в современном глобальном мире. Они исполняют роль 

терапевтического, медитативного и психологически-корректирующего средства 

и призваны возвратить личность к настоящим духовным ценностям, 

выраженным в религиозных заповедях, в общепризнанных моральных 

сентенциях, связанных со стремлением достижения гармонии личности с 

природой, обществом и самим собой. Манипулирование сознания с помощью 

мифов современности требует от человека способности критически мыслить и 

осознавать угрозы реальности симулякров. Мировоззренческие установки 

сказки настраивают на ответственное социально-конструктивное участие 

личности в социальной жизни, восстанавливают оптимистическое 

мироощущение, способствуют укреплению индивидуальной духовной опоры.  

В современных реалиях глобализированный мир и, в частности, Украина, 

остро нуждаются в ценностно-ориентированных установках как выявленных 

объективных закономерностях развития современного мира. 

Мировоззренческие установки сказки приобретают особый смысл в 

критических точках бытия – военной угрозе, инициации или экзистенциальном 

кризисе. Формирование национальной идеи Украины невозможно без 

овладения мировоззренческими установками сказок, которые являются 

источником воспитания, национальной героики, нравственных ориентиров, 

социализации человека. Защищать украинскую землю, проявлять милосердие к 

природе, уважение к родителям, занимать активную гражданскую позицию – 

восстребованный духовный потенциал сказочных мировоззренческих 

наставлений, изучение которых следует внедрять в дошкольное, школьное, 

внешкольное образование, использовать в рекламном дискурсе, социальных 

сетях, в психотерапевтических, художественных, воспитательных, военно-

оборонных практиках (сатирические сказки). Сказки выполняют регулятивно-

мировоззренческие и аксиологическо-конструктивные функции. 

Мировоззренческие наставления обеспечивают сказке стабильность и, 

проявляясь как рационально-семантический смысл, не теряют своей 

актуальности. 

Ключевые слова: личность, мировоззрение, мировоззренческие 

установки, общество, сказка, социальная практика, структура, сюжет, фактор, 

этап. 
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SUMMARY 

Nasedkina O. O. Tale Worldview Precepts: Social-Philosophical 

Analysis. – On the rights of manuscript. 

The thesis for a candidate degree in Philosophy, specialty 09.00.03 – Social 

Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhia National University, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is a socio-philosophical study of worldview guides of fairy 

tales. The genesis of the philosophical comprehension of the concept of fairy tale is 

determined. Based on dialectical, systemic and semiotic approaches, tales’ structure, 

images and worldview precepts are analyzed. The stages of the development of the 

fairy tale as a specific worldview are identified, including the mythological, religious, 

philosophical and scientific ones. 

The civilization peculiarities in fairy-tales’ creativity are revealed. The social-

cultural factors influenced fairy tales’ development are investigated.  

Keywords: factor, fairy tale, period, personality, plot, social practice, society, 

structure, worldview, worldview precepts. 
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