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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тема дисертаційного

дослідження, яке подане на розгляд шанованих членів спеціалізованої вченої ради 

та поважних присутніх, належить до розряду тих філософських гем, які називають 

вічними. Останнє зумовлене не стільки їх філософською специфікою, скільки 

специфікою об ’єкта дослідження, тобто специфікою здійснення людини буп ям . 

Маємо усі концептуальні підстави говорити про перманентність актуальності 

даної теми, не зважаючи на величезний обсяг досліджень в яких аналізуються 

різні аспекти самовизначення людини.

Самовизначення людини було, є і завжди буде наріжним завданням 

здійснення людини буттям, що зумовлено його специфікою. На це не завжди 

вказують і не завжди на це зважають ті, хто досліджує питання самовизначення 

людини.

Якщо тезами окреслити дану проблемну ситуацію, то її суть полягає в 

наступному: усе суще наділене певною визначеністю, яка й визначає межі його 

буттєвості. Остання або дана, або задана. Даність визначеності це вкліс 

предмета в певну тотальність. Така визначеність, це дар тотальності предметним 

сутностям і як такий він ставить їх в залежність від її порядку. Відсутність такої 

підпорядкованості тотальності «примушує» до самовизначеності. Тобто 

визначеність, як така, задана предмету як свідчення того, що він може набути 

певної сутності, тобто стати сущим. Заданість визначеності означає, що наявна її 

можливість, а от якою вона буде залежить від самого предмета. Реалізація цієї 

заданості передбачає наявність у ньому здатності до самоусвідомлення. Останнє є 

атрибутивною характеристикою лише людини. Саме вона у своїй дійсності є тим 

єдиним сущим, яке «примушене» і здатне до самовизначеності.



Як у онтогенезі так і у філогенезі людина знаходиться в ситуації 

невизначеності, це завжди вихідна проблемна ситуація здійснення людини 

буттям. Щ об бути, вона постає перед необхідністю продукувати свою власне 

людську визначеність. Саме вона зумовлює спосіб цього здійснення і навпаки - 

спосіб здійснення буттям покладає параметри цієї визначеності та 

характеристики. Основу її складають зусилля з вирішення протиріччя буття і 

небуття. Це проблема настільки смисложиттєво важлива, що є підстава 

стверджувати -  здійснення людини буттям є розгортанням цього протиріччя.

Як на родовому, так і на індивідуально-особистісному рівнях здійснення 

буттям людина постійно вирішує проблему самовизначення. Вона не може бути 

вирішена раз і назавжди. До того ж ця проблема має різні аспекти, які вимагають 

прискіпливої дослідницької уваги. Зокрема дисертантка обрала для свого аналізу 

«сутність і головні форми» самовизначення людини.

Варто зважати й на те, що кожна епоха характеризується своїми 

особливими способами здійснення людини буттям, а отже й своїми способами 

самовизначення людини. В даному дисертаційному дослідженні даний аспект 

проблеми береться як ситуація незнаної раніше взаємодії культур, зумовленої 

процесами глобалізації. Увесь цей компендіум питань пов’язаних зі здійснення 

людини буттям і визначає актуальність обраної дисертанткою теми дослідження.

Ступінь обгрунтованості основних положень дисертації. Структура і 

обсяг дисертації зумовлені її метою, завданнями та логікою дослідження. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів (8 підрозділів), висновків і списку 

використаних джерел (444 позицій з яких 5 англійською мовою). Загальний с 

дисертації становить 214 сторінки з них 174 сторінки основного тексту.

Загальна логіка дисертаційного дослідження розгортається від розгляду 

джерельної бази та теоретико-методологічних засад дослідження через аналіз 

сутності самовизначеності людини до дослідження специфіки самовизначення 

людини в умовах зростаючої взаємодії культур.

Дана логіка визначила той факт, що в досягненні поставленої в дисертації 

мети: « з’ясувати сутність та головні форми самовизначення людини та її прояви в



умовах зростаючої взаємодії культур» (с. 6) дисертантка використала в якості 

загальної методологічної основи принципи історизму та людиноцентризму. 

Використання першого найбільш рельєфно простежується при розгляді проблек 

самовизначення людини в контексті європейського історико-філософського 

поступу (перший підрозділ першого розділу), та при розгляді самовизначення 

людини в сучасних процесах взаємодії культур. Що стосується другого, то він 

сприяв акцентуванню дослідницької уваги «на сутнісних формах та духовних 

чинниках самовизначення людини» та поєднанню теоретичних результатів з 

питаннями самовизначення людини в сучасному світі (с. 66).

Те, як був використаний евристичний потенціал цих принципів, засвідчує 

непогану методологічну підготовку дисертантки. Проте, вміло використовуючи 

евристичний потенціал принципу історизму, дисертантка водночас залишила поза 

увагою той факт, що в гносеологічному плані його внутрішнім стрижнем є рух від 

абстрактного до конкретного. Як наслідок в тіні залишилась смислова логіка 

історичного осягнення самовизначень людини, як вона змінювалась в різні епохи 

в працях тих чи інших філософів.

Розглядаючи тенденції осмислення проблеми людини в історії філософської 

думки та сьогоденні, Олена Романівна продемонструвала хороше знання 

антропологічних пошуків в історії європейської філософської думки та вміння 

оперувати цим знанням.

В першому розділі привертає також увагу розгляд 

самовизначення людини в історичному поступі української філософської думки, 

адже таких спроб не так уже й багато

В другому розділі: «Сутнісна характеристика самовизначення людини» 

дисертантка здійснила спробу всебічного обгрунтування сутності 

атрибутивного характеру самовизначення людини. В роботі цілком слушно 

констатується факт недостатньої аналітики феномену «самовизначеності 

людини». І з цим важко не погодитись. Усе, що зроблено в цьому питанні 

зроблено переважно у соціологічному та психологічному вимірах та й тут все ще 

значною мірою позначене описовістю і розкриває не сутність, а лише окремі



сторони досліджуваного явища. Здійснений в роботі розгляд наявних дефініцій 

поняття «самовизначеність людини» спонукує дисертантку солідаризуватис: 

тими дослідниками, які вважають, що в загальнофілософському план 

«самовизначення» характеризує перехід від невизначеного стану до визначеного 

(с. 71). Виходячи з потреби окреслити свою позицію в тямленні цього поняття, 

дисертантка формулює ряд питань на які має намір віднайти відповіді. А саме: в 

чому сутність самовизначення, чим воно обумовлене, стосовно чого та на основі 

чого самовизначається людина? І як підсумовуюче - чому актуалізується потреба 

самовизначення людини? (с. 72) Тою чи іншою мірою усі ці питання 

знаходитимуться в центрі дослідницької уваги Олени Романівни.

Пошуки їх розв’язання вона починає з констатації того факту, що усе суще 

має визначеність і людина тут не виняток. Принциповим, що відрізняє її від 

предметів та процесів оточуючого світу, то це наявність самосвідомості, що, на 

думку дисертантки, відкриває перед нею можливість змінювати свою 

визначеність. «І ця здатність до самовизначення є н ев ід ’ємною властивістю  

людського бут т я ...»  (с. 72). Думка досить слушна, проте, швидше декларована 

ніж обґрунтована.. В роботі не показано чим зумовлена потреба людини у 

самавизначеності. Як «невід’ємна властивість людського буття» вона швидше 

декларується ніж обґрунтовується. Посилання на піраміду потреб А. Маслоу не 

змінює суть справи, оскільки запропонована ним ієрархія потреб більше тяжіє 

декларативності ніж до обгрунтованості специфікою людського буття. Без 

виявлення чинників, що зумовлюють здатність людини до самовизначення 

віднайдена дисертанткою потенційно евристична теоретична позиція зависає.

Розглядаючи потребу у самовизначеності як невід’ємну властивість 

людського буття, дисертантка в руслі логіки свого дослідження робить цілком 

слушні висновки. Перше: ця потреба «...існує і актуалізується на різних рівнях 

людського буття...»  (с. 76) і друге - на різних рівнях людського існування вона 

набуває різних форм. Проте їй не вдалося уникнути повною мірою соціологічного 

та психологічного підходів до розуміння потреб.

Думаю, що тямлення потреб як вияву присутності небуття в бутті є більш



філософським і дозволило б дисертантці вийти на більш г::коник: аск 

бачення самовизначення людини як атрибуту здійснення її буттям.

Досить детально в роботі здійснений розгляд об’єктивних та суб'єкти» і.їх 

передумов самовизначення людини та її багатоаспектність. По суті дисерта::; . 

зробила спробу концептуального осягнення чинників, цю 

самовизначення людини та на цій основі систематизувати їх різні аспекти та 

форми. Усю сукупність чинників, що зумовлюють самовизначення, дослідниця 

поділила на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні. Такий поділ, на її думку, 

зумовлений тим, що, самовизначення є атрибутивною потребою людини. А 

оскільки потреба завжди носить суб’єктивно-об’єктивний характер, го і те, що їх 

зумовлює бути згруповане за схемою об’єктивне -  суб’єктивне. До перших 

належать включеність людини в якості елемента в системи різного рівня 

складності, а також об’єктивні стани самої людини. Що стосується других, то до 

них дисертантка зараховує відчуття, переживання та усвідомлення своєї 

належності до різного рівня природніх систем та певних людських спільнот (с. 

81).

Усе зазначене стало підґрунтям виділення та детальної характеристики 

статевого, сімейного, вікового, професійного, етнічного, націоналки* 

класового, расового та загальнолюдського самовизначення людини. Слід 

зазначити, що зроблено це з використанням значної кількості джерел та на 

належному теоретичному рівні.

Заслуговує на увагу розгляд в роботі поняття «соціальне самовизначення 

людини». Дисертантка характеризує його як визначення людини стосовно 

природних складових її існування, так і стосовно «другої природи» - культури (с. 

91). Самовизначення стосовно лише одного з цих двох складників вона 

характеризує як однобоке (с. 91). У першому випадку людина акцентує природі 

просторові чинники свого існування, тоді як в другому - символічно-цінн; 

Аналізуючи культурне самовизначення Олена Романівна акцентує увагу на 

здатності людини пов’язувати себе не лише з реальними, але її з уявними та 

віртуальними системами (с. 94). У наш час це стало поширеним явищем. Як



приклад, тут можна вказати на рух толкієністів, рольовикїв, брейкерів ю з

Зрозуміло, що все це вимагає прискіпливого дослідницького ока. На жаль робі і ле

б велась аналітика подібних феноменів дуже і дуже мало, а дисе| 

взагалі важко пригадати. В системі культурного самовизначення дисертантка 

аналізує ще такі його види: моральне, естетичне, політичне, правове та

світоглядне самовизначеності.

Заслуговує на увагу здійснений в роботі аналіз просторе з 

самовизначеностей людини. Зокрема така його форма як етноцентризм. 

Важливість його аналітики зумовлена наростанням глобалізаційних процесів з 

одного боку та пробудження різного роду локальних самоусвідомлень з другог

Розгляд сутнісних характеристик та форм і аспектів самовизначення 

людини з необхідністю спонукує до розгляду його «механізмів». Цьому питанню 

присвячений третій підрозділ другого розділу дисертації. Дисертантка не

здійснює їх системного розгляду, а виділяє як найбільш значущі два з них: 

наслідування та ідентифікацію. При цьому остання розглядається в двох формах: 

несвідомій та свідомій. Судячи з контексту, наслідування розглядається як 

несвідома ідентифікація (с. 110 - 111). Це робить зрозумілим чому в аналізі 

механізмів самовизначення людини, акцент зроблений на свідомій ідентифікації. 

Остання за визначенням дослідниці виявляється у особистісній, соціально- 

рольовій та груповій формах. Аналізуючи роль ідентифікації в процесі 

самовизначеності, Олена Романівна проводить ту думку, що в процесах 

ідентифікації людина вирішує питання «відповідності своїй людській (видовій) 

природі, родовій сутності та індивідуальній неповторності» (с. 1 13). А сприяє 

цьому, на її думку, перш за все індивідуально-особистісна ідентифікація. 

Розглядаючи форми свідомої ідентифікації, дисертантка звертає увагу на ; 

форми індивідуальної та соціальної самосвідомості, завдяки яким вони лише й 

можуть відбуватися (с. 1 15 - 116).

Відповідно до загальної логіки дослідження увесь попередній розгляд 

(перший, а особливо другий розділ) повинні були підготувати теоретичне 

методологічне підґрунтя для вирішення головного завдання даного



дисертаційного дослідження -  аналіз самовизначення людини в умовах 

зростаючої взаємодії культур. Цьому присвячений третій розділ цього 

дисертаційного дослідження. Як і логіка роботи в цілому, його структура добре 

продумана. Виходячи з того, що свої самовизначеності людина здійснює 

переважно свідомо, тобто свідомо визначає своє ставлення до об’єктів, процесів 

та обставин природного та соціального середовища в яких вона здійснюється 

буттям, дисертантка детально аналізує основу, на якій людина самовизначається. 

Такою основою, на її думку, є духовна культура.

Самовизначення людини, це завжди культурне самовизначення, тобто 

здійснюватись власне людським буттям, або, як зазначає дисертантка, «існувати і 

відтворювати себе вона може лише в певному культурному середовищі» (с. і 23). 

Це те середовище (мова, віросповідання, смисли, цінності тощо) в якому вона 

сформувалась у своїй людській визначеності. Ця проста і прозора у своїй су 

думка сповнена значного потенціалу вирішення багатьох проблем які постали 

перед людством на рубежі тисячоліть. Це перш за все проблема свободи. Людина 

є вільною тоді, коли вона може існувати у відповідності до того розуміння 

свободи, яке прийняте в її соціумі, тобто до тих культурних обставин в яких вона 

сформувалась у своїй людській визначеності. Сюди ж відноситься і проблема 

міжетнічних конфліктів, які породжені інтенсифікацією міграційних процесів. 

Саме ігнорування сторонами таких конфліктів, можливості бути та відтворювати 

своє культурне середовище, яке б дозволило зберегти свої особисті якості та 

залишитись самою собою (с. 123), зумовлює увесь їх трагізм.

Дослідниця чудово усвідомлює той факт, що проблеми культурної 

самовизначеності як на рівні спільнот так і на рівні індивідуально-особистісиого 

існування має свою специфіку. В ситуації інтенсивних культурних взаємодій 

індивідуально-особистісна самовизначеність досить часто відбувається в 

ситуаціях, які американський культурантрополог Ф. Бокк назвав «культурним 

шоком». Не розглядаючи увесь спектр колізій, які виникають 

дисертантка акцентує увагу на найтрагічніших способах розв’язки цієї проблеми 

та розглядає сім’ю як своєрідний «соціальний мінімум», що дозволяє хоч якось



зберігати свою культурну ідентичність (с. 128).

Головну причину посилення взаємодії культур дисертантка вбачає в 

процесах глобалізації, а головним наслідком - збагачення, яке у своїй дійсності 

являє синтез різних форм соціального досвіду. Що стосується соціаль 

механізмів такого збагачення, то ними є культурне запозичення, наслідування, 

культурний обмін і культурний синтез. Разом з творенням нових культурних 

цінностей вони є головними шляхами розвитку різних культур» (с. 140).

Проте, процес взаємодії культур має не лише позитивні, але й негативні 

наслідкиі. Як такі в роботі виділяються: культурна асиміляція, дискримінація та 

нищення однієї культури іншою. Акцентуючи на цьому дослідницьку увагу, 

дисертантка аналізує об’єктивні та суб’єктивні чинники. Перш за все її цікавлять 

суб’єктивні обставини появи негативних наслідків взаємодії культур. До них вона 

відносить культурні стереотипи й упередження, етноцентризм, ксенофобію, 

нетерпимість у ставленні до «інших» або «чужинців» тощо (с. 147). Детальний 

аналіз походження та функціонування цих культурних негативізмів приводить 

дисертантку до висновку, що «міжкультурні конфлікти аж ніяк не сприяють, а 

навпаки, заважають самовизначенню людини, затрудняють його та роблять 

обмежено однобоким» (с. 153).

Завершальним кроком даного дисертаційного дослідження став аналіз 

особливостей самовизначення людини в умовах зростаючої взаємодії культур. 

П ов’язуючи незнану раніше в історії інтенсифікацію культурних взаємодій з 

глобалізаційними процесами, дисертантка водночас вказує ще на ряд чинників, 

що стали причинами цього: демографічний вибух, зростання соціальної динаміки 

і соціальної мобільності, локальні війни та міжетнічні конфлікти. Усе це 

загострило проблему міжкультурних відносин. Людина опинилася в ситуації 

культурного пограниччя, де плюральність культурних контактів поставила перед 

нею, як справедливо вважає дисертантка, два принципово важливих завдання. 

Перше, як не втратити своєї культурної ідентичності і друге, як толерантно 

вибудувати відносини з представниками інших культур (с. 156).

Вирішення цих завдань передбачає наявність певних передумов:



економічних, політичних, правових та морально-світоглядних. Особливу ува \ з 

роботі приділено останнім. Як складники ядра культури вони є визначальними у 

всій її системі. Від морально-світоглядних настанов суттєво залежить вирішення 

культур-пограничних проблем, які з наростання соціокультурної динаміки 

набувають все більш негативного характеру. Усе це породжує глобальну 

проблему культурного самовизначення людини, яка постала перед вибором або 

зберегти своє етнокультурне обличчя, або стати складовою величезного 

конгломерату собі подібних. Тому проблеми світоглядного вибору набувають у 

наш час смисложиттєвого значення.

В цілому дисертант добре знає проблемне поле дисертаційного 

дослідження, знайомий з достатньо широким колом літератури з даної проблег 

та володіє основними методологічними підходами до її аналітики. Заслугою 

дисертанта є також прагнення послідовно та аргументовано розкрити тему 

дослідження, про що свідчить структура роботи.

Аналіз поставленої проблеми у дисертаційній роботі здійснено на належній 

науково-теоретичній та методологічній основі.

Достовірність, наукова новизна отриманих результатів  та  повнота їх 

викладу в публікаціях автора. В цілому робота є цілісним, самостійним 

дослідженням, в якому проведений узагальнений аналіз сутності та основних 

форм самовизначення людини та особливості їх прояву в обставинах зростаюче' 

взаємодії культур. В роботі:

- здійснено аналіз феномену самовизначення як атрибуту людського буття 

та з ’ясовано об ’єктивні та суб’єктивні передумови та форми самовизначення 

людини;

- удосконалено розуміння самовизначення як захисного та адаптивного 

механізму стосунків людини з природнім та соціокульгурним середовищем;

- розвинуто тямлення ідентифікації як наріжного механізму самовизначення 

людини через співвіднесення себе з різними об’єктами;



- розглянуто особливості індивідуального самовизначення в ситуації 

культурного пограниччя, що все більше заявляє про себе в умовах зростай 

взаємодії культур.

В цілому, висновки, зроблені дисертантом як по окремих розділах так і в 

цілому за підсумками дисертаційного дослідження є обґрунтованими і являються 

результатом вирішення завдань дисертаційної роботи.

В процесі реалізації поставлених наукових завдань, дисертантка 

продемонструвла достатньо високий рівень філософської культури та 

обізнаності в реаліях та наслідках культурних взаємодій сучасності, що 

дозволило йому в основному вирішити означені дослідницькі завдання.

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації 

щодо їхнього використання. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження можуть стати підґрунтям для розробки цілісного концепту взаємодії 

культур та індивідуально-особистісного самовизначення як атрибутивної 

характеристики здійснення людини буттям; основні положення розвинуті в 

першому підрозділі другого розділу можуть бути використані для розробки 

проблем філософської антропології як філософської науки так і навчального 

курсу, а також в деяких темах курсу соціальної філософії.

Матеріали дослідження можуть бути використані для теоретичних розробок 

проблем індивідуально-особистісних самовизначень, зокрема в курсах 

педагогіки.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 

Результати дисертаційного дослідження були апробовані на 17-ти міжнародних, 

загальноукраїнських та регіональних наукових конференціях, а основний зміс 

дослідження відображений у 18-ти статтях. З яких 5 були опубліковані у фахових 

виданнях з філософських наук, 2 у закордонних наукових виданнях 

збірниках матеріалів конференцій.

В цілому робота справляє хороше враження і є цілісним дослідженням 

засвідчує наукову зрілість дисертантки.



Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень

дисертації. Аналіз дисертаційної роботи та автореферату Арцишевської Олени 

Романівни «Самовизначення людини в умовах взаємодії культур», дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату та основних положень дисеріа 

Наведені в авторефераті положення та висновки в повному обсязі розкриті її 

обґрунтовані в тексті дисертації.

Зауваження й побажання щодо змісту дисертації. Оцінюючи позитивно 

дану наукову роботу, вважаю за необхідне висловити деякі зауваження.

1. Обстоюючи тезу, згідно якої самовизначення є атрибутивною 

характеристикою людського буття, дисертантка констатує потребу в ньому в 

процесі життєдіяльності, але не робить спроб показати об’єктивність цієї потреби 

і зовсім не розглядає причин її виникнення.

2. В роботі послідовно проводиться думка, що в процесі своєї буттєвості 

людина, відповідно до потреб, змінює свої визначеності. Така теза в роботі 

переконливо доводиться. Але, якщо це так, то важко відмовитись від думки, про 

наявність якоїсь «початкової» визначеності, яка в процесі життєдіяльності з 

метою адекватності наявним соціокультурним ситуаціям буде набувати різних 

форм. На жаль природа цієї, так би мовити, «початкової» визначеності 

розглядається дисертанткою.

3. В роботі не завжди чітко використовується понятійний та категоріальний 

апарат, що утруднює розуміння окремих положень. Як приклад можна навести 

поняття «класове самовизначення» (с, 86). Який зміст вкладає дисертантка в це 

поняття в роботі не зазначається. А віднесення до форм класового 

самовизначення станового самовизначення, суспільних стратів, каст та кланове 

самовизначення взагалі розмиває його зміст.

4.Не достатньо аргументовано проведено поділ суспільств 

мультикультурні та полікультурні. Наявність, або відсутність сталих контактів 

між різними етнічними та соціальними групами в середині таких суспільств - 

критерій не надійний. Важко уявити, що такі групи в межах одного суспільства не 

контактують між собою. Сама дисертантка відчуває тут непевність, коли,



характеризуючи мультикультурне суспільство як «суспільство 

культурами, а також етнічними і релігійними групами, які ірож;: чають . с 

території, але можуть не мати (виділено мною М. 3.) між собою сталі 

контактів» (с. 156).

5. Не зрозумілою з тексту дисертації є теза, згідно якої становлення 

громадянського суспільства в якості одного з головних завдань л 

мультикультурного до полікультурного суспільства (с. 157). Яке це має:

відношення до самовизначення людини? Взагалі такий поділ суспільств є: дещо 

штучним, а основа їх поділу -  досить умовною.

Висловлені зауваження не заперечують актуальність, новизну, теоретичне та 

практичне значення дисертаційної роботи в цілому і не піддають сумніву наукову 

вартість дослідницької праці дисертантки і не знижують теоретичної 

практичної цінності дисертації.

Загальний зміст дисертаційної роботи її основні положення та висновки 

дозволяють зробити висновок про наукову зрілість та компетентність автора.

Висновки, зроблені дисертантом є обґрунтованими і являються результатом 

вирішення завдань дисертаційної роботи.

Загальний висновок. Подана до захисту дисертація Арцишевської Олени 

Романівни на тему: «Самовизначенння людини в умовах взаємодії культур», 

виконана на належному теоретичному і методологічному рівнях, відпові. 

вимогам постанови від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затверджеп. 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», а її авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності Ф09.00.04 -  філософська

антропологія, філософія культури.


