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Виклики, які НЕ МОЖНА ігнорувати 
у процесі підготовки PhD

 перетворення ідеї корисності знань в ідею 
корисливості (Х. Ортега-і-Гассет, Г. Арендт)

 гіпертрофія засобів і атрофія цілей 
(М.Гайдегер, К. Ясперс, Г. Гадамер, Ж. Деріда)

девальвація академічних цінностей (М. Фуко)

 спокуса академічної еміграції



Функції університетської освіти 
(за Х. Ортегою-і-Гассетом)

 передання культури

 навчання професій

 наукові дослідження і плекання 
нових науковців



Соціокультурна компетенція PhD

Макроідентичність Мікроідентичність

Приналежність до світової 

спільноти вчених у певній галузі

 Спроможність бути людиною 

культури

Курс “Історія ідей”

Приналежність до української 

політичної нації

Спроможність бути 

представником інтелектуально-

духовної еліти нації

Курс “Україна в контексті 

розвитку світової 

цивілізації”



Курс “ІСТОРІЯ ІДЕЙ”

• Розширює мисленнєві горизонти і піднімає рівень ерудиції

• Розкриває зв'язки між різними фрагментами людського буття  

досвідом цивілізації

• Сприяє адекватній оцінці місця конкретної інтелектуальної 

задачі в загальній картині сучасної цивілізації та універсуму

• Відкриває перспективи розуміння механізмів породження і 

поширення нових ідей та інтелектуальних віянь

• Формує аксіологічні засади, здатні протистояти дегуманізації 

наукових пошуків і перетворенню науки на загрозу людству



“Вузького спеціаліста не можна назвати освіченим, 

оскільки він є абсолютним невігласом в усьому, що 

не входить до його профілю; але він і не абсолютний 

невіглас, адже все-таки він є “людиною науки” і 

досконально знає свій крихітний куточок Всесвіту. 

Його можна було б назвати “ученим невігласом”, і 

це дуже серйозно. Це значить, що в усіх питаннях, 

де він некомпетентний, він поведеться не як людина, 

незнайома зі справою, а навпаки – з амбіціями, 

притаманними знавцеві й фахівцю. … Як убого й 

обмежено він мислить, оцінює, діє! Усі ці типові 

риси людини маси досягають апогею сáме в цих 

вузькопрофільно кваліфікованих людях”

Х. Ортега-і-Гассет



Курс “Україна в контексті 

розвитку світової цивілізації”

• Окреслює траєкторії руху України в інтелектуально-духовному 

просторі та ознайомлює зі здобутками українців в культурній та 

науково-технічній сферах

• Створює передумови для адекватної рецепції та відтворення 

культурних кодів нації

• Допомагає  подолати комплекс етнокультурної меншовартості і 

усвідомити себе рівноправним учасником міжкультурного діалогу

• Мотивує науковця до реалізації власного потенціалу саме в Україні

• Сприяє формуванню інтелектуально-духовної еліти нації



“В різні епохи у всіх народів існував невеликий 

прошарок людей, що наділені більш розвинутими 

рецепторами естетичного, більш тонким духовним 

слухом. Вони задавали суспільству культурну планку і 

виконували роботу «настроювачів», підтягуючи 

послаблені струни, намагаючись досягти потрібної 

чистоти звучання. 

У суспільстві міг панувати повний дисонанс, але 

залишалася можливість з ним впоратися доти, доки 

існував камертон, спроможний повернути потрібну 

настройку. Таким камертоном, мірою гармонії виступає 

для суспільства його інтелектуально-духовна еліта”

М. Блюменкранц


