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Висновок.�Таким�чином,�узагальнюючи�весь�наведений�вище�матеріал�можна�констатувати,�що�під�взаємодією�
Нацполіції� з� громадськістю� в� рамках� даного� дослідження� слід� розуміти� спільну� взаємоузгоджену� діяльність�
Національної� поліції� України� з� громадськістю�та� іншими�органами� державної� влади� яка� спрямована�на� досягнення�
єдиної� мети,� а� саме:� забезпечити� належний� захист� та� забезпечення� реалізації� прав� і� свобод� дитини� в� Україні.�
Виходячи�із�вказаного�вище�можна�зробити�висновок,�що�суб’єкти,�з�якими�взаємодіють�органи�Національної�поліції�в�
контексті�забезпечення�прав�та�свобод�дитини�можна�поділити�на�дві�групи:�1)�взаємодія�з�громадськістю;�2)�з�іншими�
органами� державної,� які� відповідно� до� норм� чинного� законодавства� уповноважені� здійснювати� свою� діяльність� у�
досліджуваній�сфері�суспільних�відносин.�

В�умовах�сьогодення�взаємодія�Національної�поліції�України�з�громадськістю�та�з�іншими�органами�державної�
влади�у�сфері�забезпечення�прав�і�свобод�дитини�є�непросто�важливим�напрямком�їх�діяльності,�а�й�вкрай�необхідним.�
Зазначене�пов’язано�із�тим,�що�поліція�фактично�не�зможе�самостійно�виконати�покладені�на�неї�обов’язки�у�цій�сфері,�
що�пов’язано� із�специфікою�роботи�з�дітьми�та�їх�особливим�правовим�статусом.�Крім�того,�незалежно�від�суб’єкту�з�
яким�співпрацює�поліція,�саме�взаємодія�дозволяє�більш�оперативно�виявити�та�припинити�порушення�прав�та�свобод�
дитини,�що�беззаперечно�позитивним�чином�відображається:�по-перше,�на�якості�захисту�прав�та�свобод�дитини,�а�по-
друге,�на�іміджі�самих�органів�Національної�поліції�України.�
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ЗАХИСНИК�ЯК�ПОКЛИКАННЯ:�АСПЕКТИ�ВИХОВАННЯ�ЗА�ПЛАТОНОМ��
ТА�Г.�СКОВОРОДОЮ�

Проблема�покликання�в�філософії�розглядалася�багатьма�мислителями.�Серед�перших�в�європейському�полі�
філософування� її� торкнувся�Платон� з� його� концепціями�«пригадування»� та� троїстого� складу�душі�людини,� згідно�
яких�філософ�пропонує�формувати�стани�в�«ідеальній�державі».�У�вітчизняній�філософії�чільне�місце�з�цієї�тематики�
займає�концепція�«сродної� праці»�Г.�Сковороди,� якого�часто�називають�«українським�Сократом»� і� українським�же�
платоніком.� Компаративний� дискурс,� присвячений� уявленням� цих�філософів� досить�широкий.�Більшість� історико-
філософських�досліджень�з�цієї�тематики�ґрунтуються�на�порівнянні�онтологічних,�гносеологічних,�антропологічних�
аспектів� у�філософських� концепціях�Платона� і�Сковороди.� В�даному�тексті� в� руслі� антропологічної�проблематики�
проводиться�коротке�порівняння�деяких�аспектів�розуміння�проблеми�покликання�та�особливостей�його�виховання�у�
цих�авторів.�

Серед�трьох�верств,�які�виводить�в�своїй�«ідеальній�державі»�Платон,�нас,�насамперед,�цікавить�стан�стражів,�
які�мали�захищати�державу�від�зовнішніх�ворогів�та�підтримувати�в�ній�внутрішній�порядок.�Підкреслюючи�важливість�
справи�охорони,�Платон�відзначає,�що�«Для�цього�заняття�потрібно�мати�відповідні�природні�задатки»�[1,�с.�87],�серед�
яких�мужність,�сила,� гострота� сприйняття,� спроможність� спритно�переслідувати�ворога� тощо.� Тобто,�це� природжені�
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властивості� тілесного� характеру.�Щодо� духовних� якостей,� то� стражі� повинні� прагнути�до�мудрості� та� пізнання,�щоб�
добре�вміти�розрізняти�своїх�від�чужих,�добрих�людей�від�злочинців.�Здібності�і�першого,�і�другого�роду�є�природними,�
вони� і�формують� покликання� для�цієї� професії.� Але� всі� їх� потрібно� розвивати:� тілесні� –� гімнастичним� вихованням,�
душевні� –� мусічним� (включає� музичну� та� літературну� освіту,� вивчення� ораторського� мистецтва,� політики,� етики,�
філософії�тощо).�Зазначаючи,�що�мусічне�виховання�повинне�передувати�гімнастичному,�давньогрецький�мислитель�
наполягає�на�строгому�контролі�держави�за�цим�вихованням.�Перш�за�все,�майбутні�стражі�мають�отримувати�тільки�ту�
інформацію,� яка� спрямована� на� зміцнення� авторитету� держави,� правителів� та� богів.� Так� само� вони� мають� бути�
відчужені� від� такої� інформації,� яка� б� суперечила� формуванню� в� них� способу� мислення,� потрібного� державі:� «тоді�
всього� вірніше� утворюються� і� вкорінюються� ті� риси,� які� будь-хто� бажає� там� відобразити»� [1,� с.� 90]� і� «ми� вмовимо�
виховательок�і�матерів�розповідати�дітям�лише�визнані�міфи,�щоб�з�їх�допомогою�формувати�душі�дітей�швидше,�ніж�їх�
тіла�–�руками»�[там�само].�Тобто�сьогодні�ми�таке�виховання�могли�б�назвати�ідеологічним.�

Для�Григорія�Сковороди�покликання�має�своїм�джерелом�Бога�і�завданням�кожної�людини�є�пізнання�і�розкриття�
«сродності»,�закладеної�Богом�в�його�душі:�«Вить� когда�сродно,�тогда�и�с�богом.�Чево�ж�тебЂ�далЂе�спрашивать?�
Довольно�точію�спросить:�сродно�ли,�сирЂчь,�хощет�ли�бог?»�[2,�с.�433].�Завданням�же�батьків,�близьких�людей�та�
вихователів� є� допомогти� молодій� людині� зрозуміти� свою� «сродність»,� допомогти� розвивати� своє� призначення� та�
навчатись�йому�–�«наука�приводит�в�совершенство�сродность»�[2,�с.�438].�Майже�як�Платон,�Сковорода�виділяє�три�
головні�види� «сродності»:� «сродність»� до�хліборобства,� «сродність»�до�воїнства� та�«сродність»� до� богослов’я.�Але�
співвідносити�їх�сучасним�філософу�суспільним�станам�було�б�досить�поверхневим.�Оскільки,�за�думкою�Сковороди,�
будь-хто�(майже�селянин)�може�відчути�«сродність»�до�воїнства�або�богослов’я� і�має�навчатися�цього,�остільки�його�
концепція�скоріше�спрямована�на�реалізацію�у�майбутньому,�більш�демократичному�суспільстві� [3].�Про�природжену�
схильність�захищати�український�філософ�пише:�«Что�слаже�природному�воину,�как�воинское�дЂло?�Закалать�обиду,�
защищать�страждующую�и�безоружную�невинность,�заступать�общества�основаніе�–�правду�–�сей�есть�его�пресладкій�
завтрак,�обЂд� и� ужин»� (курсив�–� авт.)� [2,� с.� 437].� Вихователю� ж� належить� уважно� спостерігати� прояви� природних�
задатків�і�м’яко�направити�їх:�«Смотри,�когда�мальчик,�здЂлав�для�игрушки�воловый�ярем,�налагает�оной�щенкам�или�
котикам,�–� не� сія�ли�есть� тЂнь� хлЂбопашескія�в�нем� души?�И� не� позыв� ли� к� земледЂланію?..�Если�припоясует�
саблю,�–�не�аппетит�ли�к�воинствованію?..»�[2,�с.�434].�

Таким� чином,� і� Платон,� і� Сковорода� постулюють� безумовну� наявність� у� людини� природної� схильності,�
покликання�до�певної�справи.�Але�у�питанні�про�формування�цього�покликання�погляди�мислителів�майже�протилежні.�
Давньогрецький� філософ� наполягає� на� зовнішньому,� державному� (навіть� ідеологічному)� оформленні� природжених�
схильностей.� За� таку� «тоталітарну»� спрямованість� платонівську� «Ідеальну� державу»� справедливо� критикували,�
починаючи� з� Карла� Поппера,� протягом� усього� XX� століття.� Не� дивно,�що� ця� спрямованість� проникла� і� у� пайдейю�
Платона,�суб’єктивні�передумови�виникнення�якої�переконливо�показав�В.�В.�Прокопенко�[4].�Бажаючи�побудувати�таку�
державу,� де� була� б� неможливою� страта� вільно� мислячої� людини� (такої� як� Сократ),� Платон� пропонує� політично�
орієнтований� виховательський� проєкт� із� відсутністю� можливості� вільного� формування� власного� світогляду.� Тоді� як�
педагогіка�Г.�Сковороди�є�більш�м’якою,�направляючою,�гуманістичною.�Його�«пайдейя»�може�бути�реалізована�тільки�
у� вільному,� відкритому� суспільстві.� Для� Платона� принципи� виховання� витікають� з� його� розуміння� принципу�
справедливості:� кожен� повинен�займатися�своєю�справою� (в�«ідеальній� державі»).� Акцент� ставиться� на�«повинен».�
Оскільки� інтереси�держави� передують� інтересам� окремої� людини� в�цій� державі,� остільки� і� виховання� природжених�
схильностей� має� примусово-контролюючий� характер.� Для� Сковороди� принципи� виховання� вкорінені� у� Бозі,� тобто�
мають�морально-етичну�основу�і,�відповідно,�за�визначенням�не�можуть�мати�насильницький�характер.�Акцент�тут�на�
моральній�категорії�щастя:�людина,�що�займається�не�«сродною»�працею�–�нещаслива.�

Висновок.� Наукову� новизну� викладеного� складає� спроба� порівняння� саме� деяких� аспектів� трактування�
проблеми�покликання�людини�та�особливостей�його�виховання�в�поглядах�Платона�і�Г.�Сковороди.�Підсумовуючи,�
зазначимо,� що� концепт� покликання� для� обох� філософів� є� центральним� в� педагогічній� справі,� а� власне�
виховательські� проєкти� і� Платона,� і� Сковороди� мають� багато� перетинань.� Обидва� орієнтовані� у� майбутнє� і�
достатньою�мірою� утопічні.�Але� у� першого� ця� утопія� (як� і� сама� держава)� носить� тоталітарний�характер,� тоді�як� у�
другого�–�передбачає�не�тільки�наявність�свободи�вибору�і�пізнання,�але�і�моральні�засади�формування�і�виховання�
природного�покликання.�
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