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ЖІНКА В АРМІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Актуальність теми викликана трагічними подіями, які відбуваються у нашій 

країні. Багато хто переконаний, що «Війна – справа чоловіча». Однак у 
ХХІ столітті участь жінок у війні, не тільки у якості медичного персоналу, але й зі 
зброєю у руках, є реальністю. 

До ХХ століття війна була справою чоловіків, але світові війни радикально 
змінили масштаби, прийоми і правила ведення війни. 

Втрати мирного населення, більшістю якого були жінки і діти, у порівнянні з 
війнами попередніх століть зросли у кілька разів. Чоловікові легше було в 
моральному плані обрати той чи інший бік ворогуючих сторін, його героїчна 
смерть зі зброєю викликала повагу у суспільства. Натомість жінка зазнавала 
набагато більше поневірянь, а психологічно та фізично несла більшу 
відповідальність за дітей та старих, які залишалися у неї на утриманні. 

За зброю жінкам доводилося братися лише у виняткових випадках: 
відстрілюючись від переслідувачів чи приставляючи пістолет до скроні, аби не 
потрапити в полон. Жінки рідше перебували під кулями, однак несли не менший 
тягар. І невідомо, хто більше ризикував: той, хто стояв проти ворога віч-на-віч, чи 
той, хто збирав по селах продовольство та одяг, медикаменти, готував їжу і носив 
у ліс, наражаючи на небезпеку свою сім'ю. 

Сучасні збройні сили України перебувають у стані трансформації, коли 
зменшується значення фізичної сили та агресії, традиційно притаманних 
чоловікам. Другий важливий аргумент – це утвердження в суспільстві ідей 
гендерної рівності. Сучасні соціально-психологічні дослідження підкреслюють ті 
фактори, що стимулюють інтеграцію жінок в армію. До них належить зміна 
концепції національної безпеки, новітні воєнні технології, організаційні зміни у 
структурі суспільства і армії, зміни у культурі. Присутність жінки в армії значно 
пом’якшує морально-психологічну атмосферу у військових підрозділах, 
підвищується культура взаємостосунків між військовослужбовцями в самому 
колективі. Основними позитивними моментами у військовій службі жінок є: 
велика працездатність, внутрішня самодисципліна і відповідальність, 
професіоналізм. В умовах АТО сучасна українська армія у значній мірі 
підтримується волонтерами, серед яких участь жінок є безпосередньою і вагомою. 
На тлі загального збільшення чисельності жінок у Збройних Сил України і на 
відміну від більшості іноземних армій склалась ситуація, коли досі немає жодної 
жінки-генерала, нараховують усього 14 полковників (з них 10 представники 
медичної служби), 129 підполковників (з них 78 – медики), 372 майора. 
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СПІВДРУЖНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ І НАУКИ  
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 
Філософія протягом усього свого розвитку була пов'язана з наукою, хоча сам 

характер цього зв'язку, а точніше, співвідношення філософії і науки з плином часу 
змінювалися. Різномаїття думок і підходів щодо зв’язку філософії і науки 
розводили філософів по різні сторони барикад. Одні вважали, що філософію і 
науку треба розглядати як окремі і різні явища, інші навпаки, говорили, що це 
одне цілісне утворення. Отже, існують різні погляди на взаємовідношення науки і 
філософії. 

Історико-філософський аналіз цього питання яскраво засвідчує складний шлях 
його розв’язання. Філософи античності Платон і Аристотель розмежовували науку 
і філософію. Вони вважали, що філософія займається узагальненнями, які в силу 
свого універсального застосування, рідко приводять до конкретних, одиничних 
класифікацій. Наука ж, навпаки, підкреслює важливість спостереження окремих 
подій та індивідуальних узагальнень, які ведуть до широких класифікацій речей 
відповідно до способів їх функціонування. Гегель як представник культури 
Нового часу вважав, що філософія і наука – єдине ціле. Він говорив, що його 
філософія є вищого рівня наукова філософія, «наука наук».  

Відкриття, які відбувалися у царині природознавства, викликали і викликають 
зрушення у світі філософської думки. Ще у ХІХ ст. Ф. Енгельс зазначав, що 
матеріалізм (читай філософія) повинен міняти свою форму, враховуючи 
досягнення наукової думки. Але історія духовної культури засвідчує і зворотній 
процес впливу філософії на світ науки. Філософія і наука народжуються в межах 
конкретних типів культури, взаємно впливають одна на одну, вирішуючи при 
цьому кожна свої завдання, але співпадають у найважливішій своїй функції − 
формування світогляду людини, який би відповідав реаліям свого соціального 
часу і простору. Відкриття багатьох геніїв наукової думки виходили за межі 
вирішення конкретних наукових проблем, відкривали нові світоглядні горизонти 
осмислення, пізнання, переживання людиною свого місця, свого призначення в 
безмежному Всесвіті. 

На сучасному етапі суспільного розвитку, діалогічність філософського і 
наукового дискурсів дедалі посилюються, даючи вагомі світоглядні орієнтири 
людству. Процес взаємовпливу філософії й науки у XXI столітті не лише не 
зменшується, а навпаки, поглиблюється, бо сучасна, й особливо майбутня наука, 
все більше наближається до необхідності розглядати і розв’язувати свої проблеми, 
спираючись на філософську методологію. 
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