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своєчасність і далекоглядність про
блемного кола тематики даного на
укового заходу. Зокрема автор цих 
рядків у своєму виступі наголосила, 
що невиконання основними 
політичними суб'єктами об'єктив
них політичних функцій призвело до 
глибокої політичної кризи в Україні. 
Причому влада може бути повністю 
легітимною лише при розвиненому 
громадянському суспільстві, яке є 
причиною і наслідком якісної демо
крати. У XXI столітті політичну пере
могу здобуває той, хто ніколи не 
підмінює загальносуспільний інте
рес корпоративним. Відтак я висло
вила пропозицію іДодо запровад
ження механізмів моральної екс
пертизи політичних програм, нор
мативно-правових актів, поряд із 
сучасними діючими правовими і ан- 
тикорупційними.

За підсумками наукового заходу 
було одноголосно прийнято резо
люцію конференції, у якій, зокрема, 
зазначалося: "Заслухавши та обго
воривши наукові доповіді з актуаль
них проблем взаємозв'язку та 
взаємообумовленості політичного 
й духовного розвитку сучасного 
суспільства в умовах глобальних 
викликів учасники конференції 
відзначають, що демократична 
політика, цінності свободи, 
відповідальності, толерантності, 
соціальної справедливості, кон
солідації, солідарності є основним і 
безсумнівним підґрунтям глобаль
ного розвитку, в тому числі й 
суспільно-політичної трансфор
мації сучасної України... Зосеред
жуємо увагу на об'єднанні зусиль 
різних суспільно-політичних 
суб'єктів для подолання внутрішніх і 
зовнішніх конфліктів, суперечнос
тей, протистоянь, сепаратистських 
настроїв в Україні; наголошуємо, 
що процес становлення й розгор
тання демократичної державності 
України в умовах глобалізації по
требує подальшого розвитку 
політичної духовності, політичної 
культури, політичної освіти та гро
мадського виховання...". У резо
люції конференції було наголошено 
на потребі посилити увагу до
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бажаннями натхнення благодаті 
Святого Духа на плідну роботу та 
славні результати задля зміцнення 
Української держави виступив рек
тор Київської православної бого
словської академії' митрополит Пе- 
реяслав-Хмельницький і Біло
церківський Епіфаній.

Жваву дискусію у ході пленарно
го засідання викликали виступи 
докторів наук, професорів Бабкіної 
0 .8 ., Горбатенка В .П., Зеленько 
Г.І., Головатого М.Ф., Варзаря І.М., 
Перегуди Є.В., Северинюка В.М., 
Дям'яненко Б.Л., Семигіної Т.В. Ак
тивне обговорення кожного висту
пу супроводжувалось багатьма за
питаннями зі студентської ауди
торії. Молодь із не меншим ен
тузіазмом продовжила спілкування 
з експертами на секційних засідан
нях конференції. Загалом, науково- 
практична конференція видалася 
надзвичайно інформаційно насиче
ною, методологічно місткою та 
когнітично значимою.

НПУ ім. М.П.Драгоманова, зок
рема і кафедра політичних наук зі 
своєю більш, ніж 20-річною 
історією, активно займається по
пуляризацією морального вихо
вання, плекаючи нове покоління 
педагогів із якісно новим світогля
дом, новими цінностями і переко
наннями (як відповідь на виклики

Стало доброю традицією проведення актуальних науково-теоре
тичних, просвітницьких заходів на тематику формування демо
кратичної культури, прогресивного світогляду і світобачення су
часної молоді у НПУ ім. М.П.Драгоманова як лідерові вітчизняної 
педагогічної освіти. Міжнародна науково-практична конференція 
"Політика і духовність в умовах глобальних викликів", що відбу
лася 2 квітня за організації кафедри політичних наук Інституту 
політології та права, не стала винятком. Особливої актуальності 
даному заходу надала стрімка динаміка політичного процесу в Ук
раїні, активізація тенденції самовдосконалення та формування 
нової якості державної політики.

Ольга 
Бабкіна
завідувач кафедри політичних на
ук, доктор політичних наук, про
фесор Ш ІУ  ім. М .І1. Драгоманова

"Сьогодні, як ніколи раніше, 
мислячі студент, педагог, науко
вець, інтелектуал не можуть зали
шатися осторонь спільної бороть
би за духовну, щасливу, соборну, 
багату Україну!", ? влучно зазначи
ли учасники конференції у звер
ненні до вітчизняної науково-педа
гогічної спільноти та інтелігенції. 
Позаяк, активне просування Ук
раїни у напрямку тісної співпраці з 
ЄС зумовлює потребу зростання 
громадянського партнерства, що 
стимулює більш узгоджену, гу 
маністичну, морально відповідаль
ну політику як об'єктивну загаль
нолюдську потребу, що неможли
ва без високодуховного наповнен
ня паритетних взаємовідносин 
держави із "третім сектором".

У ході міжнародної науково-прак
тичної конференції тема 
взаємозв'язків політики та духов
ності об'єднала відомих вітчизня
них фахівців соціально-гуманітар- 
них наук, членів Асоціації політич-

Політична
духовиіеть
у відповідь на політичну реальність



ників духовної інтелігенції, 
аспірантів, студентів-політологів. 
Особлива своєчасність актуально
го наукового диспуту в стінах Дра
го м а н сько го  університету заціка
вила багатьох міжнародних гостей 
з Чехи, Грузії, Польщі, Туреччини, 
Білорусії. Сучасні проблеми висо
коморальної поведінки політичної 
еліти, політичної культури, свідо
мості громадян України, зокрема 
найбільш прогресивної частини — 
студентства, виступили предметом 
обговорення на пленарному та 
п'яти секційних засіданнях конфе
ренції.

Древній постулат, згідно з яким 
мораль розуміється як вибір гідних 
засобів для досягнення розумно по
ставлених цілей, лежить в основі 
політики. Безумовно, критерієм 
ефективності політики є духовність. 
Як засвідчили останні події в Україні, 
невисокоморальна політика завжди 
приречена на поразку, а безчесний 
політик, який своєю поведінкою за
перечує етичні цінності добра, 
справедливості, обов'язку, честі, 
совісті, ніколи не буде успішним та 
авторитетним. Духовність виступає 
регулятором діяльності держави та 
політиків як основних владних 
суб'єктів. Моральна свідомість 
суспільства завжди засуджуватиме 
суб'єктивні мотиви і результати 
політичного курсу, висвітлюватиме 
особисті якості політичних діячів,

низначаїиме міру їх моральної і 
соціальної надійності, тим самим 
нівелюючи причини суспільного 
гніву, незадоволення, агресії, що 
можуть виливатися у масштабні 
акції протесту. Політика і духовність 
— це дві системи організації 
соціуму, де одна її частина допускає 
і доповнює можливості та дієвість 
іншої. Тому окреслена тематика на
уково-практичного заходу особли
во функціональна в інструменталь
ному аспекті формування грома
дянської культури, відповідальної 
позиції молоді.

Пленарне засідання міжнарод
ної конф еренції було відкрито 
привітальним словом ректора НПУ 
ім. М .П.Драїоманова, академіка 
НАПН України, доктора філо
софських наук, професора Андру- 
щенка В .П., який наголосив на 
стійкій  кореляції та взаємообу- 
мовленості високодуховного, ак
туального лю дського виміру 
політики та конструктивно спря
мованого політичного процесу, 
що відповідає назрілій потребі си 
стемних та послідовних політич
них реформ в сучасній Україні. Ад
же політика, що здійснюється у 
в ідокремленні від моральних, 
інтелектуальних, ціннісно-смисло- 
вих компонент, призводить до 
масштабних політичних і 
суспільних криз. Однією з причин 
нееф ективного впровадження 
принципів демократії в Україні,

низької інституціональної спро
можності громадян, недієвості 
механізмів відповідальності ос
новних суб'єктів політики є вели
кий розрив між політичною ду
ховністю, забезпеченою історико- 
культурними здобутками, і 
політичною реальністю, залежною 
від бажань і дій влади, що не 
усвідомлює своєї залежності від 
свідомих настроїв населення. У 
ході виступу Віктор Петрович Анд
рущенко наголосив на тому, що 
незважаючи на труднощі, вітчиз
няна політична наука в Україні 
посідає відповідне місце у системі 
гуманітарних наук, помітно впли
ває на реальні політичні процеси 
розбудови демократичної держа
ви, формування політичної культу
ри. Тому проведення конференції 
"Політика і духовність в умовах гло
бальних викликів" є одним із важ
ливих кроків на шляху створення 
духовного підґрунтя громадянської 
цілісності українського народу зу
силлями національної наукової та 
творчої еліти, формування підва
лин демократичної ментальності 
громадян, в тому числі через 
змістовну політичну освіту.

Пленарне засідання міжнародної 
конференції складалося з двох час
тин, у ході яких виступило більше 
десяти доповідачів. Було озвучено 
привітальне слово голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
науки і освіти Л. М. Гриневич. З по-

переходу до повнодемократично- 
го, гуманістичного та соціально- 
ефективного політичного процесу) 
для всіх ланок освіти України. Екзи- 
стенційна візія освіти для демо
кратії — звільнити людський інте
лект і людське взаєморозуміння, 
об'єднувати та толерувати 
суспільство. Беззаперечно, що 
освіта (політико-моральна, грома
дянська) є могутнім ресурсом 
зміцнення демократичних ціннос
тей, головною інституційною опо
рою демократії як найбільш пер
спективної і найменш деструктив
ної для розвитку суспільства фор
ми руху його іманентних протиріч. 
З точки зору ключових цінностей 
посталих опертих на знання 
суспільств та урухомлюваних знан
ням економік, освіта та наука стали 
новими дискурсивними теренами, 
на які покладено надто збільшену 
соціальну відповідальність і еко
номічні надії щодо побудови бага
того, успішного, демократичного 
суспільства, яке спроможне спов
на використовувати енергію своїх 
громадян. Освіта формує "психо
логічні мускули", які становлять ос
нову моральної поведінки людини в 
усіх сферах публічного і приватно
го життя.

Тема конференції була задовго 
запланована до подій останніх 
місяців в Україні, що суттєво зміни
ли сприйняття українцями політич
ної дійсності. Однак, дивує

своєння прав, свобод та обов'язків 
людини, набуття навиків грома
дянської ініціативи, що лежать в ос
нові формування демократичного 
світогляду, електоральної по
ведінки, політичної активності мо
лоді в умовах суспільно-політично
го розмаїття, необхідності збере
ження територіальної цілісності, су
веренітету України. Це можливо, 
зокрема, через розвиток ідеї та 
практики самоорганізації грома
дянського суспільства на основі 
врахування гармонійного поєднан
ня потреб та інтересів усіх соціаль
них верств ? молодіжних, сту
дентських ініціатив, інноваційних 
наукових проектів, освітніх про
грам, духовних та творчих стратегій 
політичного розвитку.

У заключному підведенні 
підсумків науково-практичного за
ходу було висловлено пропозицію 
запровадити традицію проведення 
в НПУ ім. М.П.Драгоманова 
щорічної конференції на тематику 
взаємозв'язків політики та духов
ності. Адже така конференція є ду
же близькою за змістом аудиторії 
не лише педагогічного університе
ту, яка завтра займатиметься вихо
ванням нових поколінь свідомих та 
відповідальних українців, а й усій 
науково-педагогічній спільноті Ук
раїни в час глибокої якісної перебу
дови механізмів взаємовідносин 
влади та суспільства і динамічних 
політичних реформ.

А. ще Драг о мані в ці 
калину садили...

12 квітня, в суботу, студенти та викладачі Інсти
туту філософської освіти і науки Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драго- 
манова біля гуманітарного корпусу вишу, наче в 
пісні співається, посадили калину.

Ініціатором заходу виступила 
Студентська рада, яка приурочи
ла акцію до 2 0 0 -л іп я  від дня на

родження Тараса Ш евченка та 9- 
річчя Інституту ф ілософ ської 
освіти і науки.

Заверш уючи урочисту подію, 
бо в українських традиціях — це 
одна з найсвятков іш их цере
моній, директор Інституту, про
ф есор Іван Д робот побажав усім 
студентам процвітання і любові. 
"Калина символізує красу і силу,
— підкреслив очільник Інституту.
— Вона є символом єднання ук
раїнського народу, що нині так 
потрібно кожному з нас".


