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керованості, відтворюваності і ефективності, може бути застосована в 
умовах будь-якого регіонального коледжу. Необхідним доповненням до 
структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу з 
використанням дистанційних технологій у коледжі можуть служити 
розроблені нами практичні рекомендації. 

Дослідження може бути продовжено в напрямку практико-
орієнтованої розробки нових підходів до вирішення проблем впровад-

ження дистанційних технологій в навчальний процес, взаємодії зі 
структурами, що займаються підготовкою викладачів до роботи до умов 
використання дистанційних технологій в навчальному процесі, вивчення 
особливостей організації взаємодії учасників навчального процесу та 
виявлення специфіки організації самостійної роботи студентів при 
навчанні з використанням дистанційних технологій. 
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Ішмурадова Марзія 

 

ФЕНОМЕН «ВОЛІ ДО ВЛАДИ» ЗА ФРІДРІХОМ НІЦШЕ 

 

Постать Фрідріха Ніцше (1844–1900) та його ідеї належать до 

найбільш впливових і дискусійних у XX ст. 

Ф. Ніцше був вихідцем з Німеччини, але пізніше прийняв швейцар-

ське громадянство. Будучи досить обдарованим, вже у 25 років отримав 

звання професора. Його праці носять тезовий, інколи-афористичний 

характер, а тому є досить суперечливими й не підлягають однозначному 

трактуванню. В усякому разі слід відрізняти ідеї самого Ніцше від ідей та 

поглядів «ніцшеанців» – його палких прихильників, котрі, як звичайно, 

робили наголос на певних змістових акцентах думок Ф. Ніцше [1]. 
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Німецький філософ Фрідріх Ніцше належить до тих мислителів, 

навколо книг та ідей якого виникають особливо гострі суперечки. Мало 

хто може зрівнятися з ним за кількістю різних і навіть цілковито 

взаємовиключних інтерпретацій творчості. 

У цьому плані видається вельми показовим порівняльний аналіз 

тлумачень філософії німецького мислителя у творах Льва Шестова (1866–

1938) та Дмитра Чижевського (1894–1977), що дає змогу не лише глибше 

проникнути в суть учення Ф. Ніцше, а й увиразнює деякі методологічні 

аспекти його дослідження [2]. 

Інтерес Д. Чижевського до постаті Ф. Ніцше та його ідей засвідчують 

статті «Гегель і Ніцше» (1929), «Шіллер і брати Карамазови» (1929), «До 

проблеми двійника у Достоєвського» (1929), книга «Гегель у Росії» (1939) 

та інші. Л. Шестов спеціально розглядає філософію Ф. Ніцше у таких 

творах, як «Добро у вченні гр. Толстого і Ніцше (Філософія і проповідь)» 

(1900) і «Достоєвський і Ніцше (Філософія трагедії)» (1903). Крім того, 

ідей німецького філософа Л. Шестов торкається, власне, в усіх своїх 

значних працях. 

Головна ідея твору Д. Чижевського «Гегель і Ніцше» – певна 

спільність ідей двох німецьких філософів, що пояснюється, з одного боку, 

впливом на Ф. Ніцше філософії як самого Гегеля, так і його послідовників 

(таких, наприклад, як Бруно Бауер), а з іншого – укоріненістю Ф. Ніцше і 

Гегеля в «німецькому дусі», що й визначав спрямованість їхньої філософії. 

Порівняння Ф. Ніцше, філософа-ірраціоналіста, з Гегелем, філософом – 

панлогістом, є, звичайно, певною мірою парадоксальним. Але, зауважимо, 

трактування філософії Гегеля як суто раціоналістичної не є безсумнівним, 

як увиразнив це російський філософ Іван Ільїн. Микола Бердяєв також 

вказував на ірраціональний момент у вченні Гегеля, на вплив містики 

Якоба Бьоме на формування Гегелівського вчення, навіть на певні 

екзистенціальні моменти у його філософії. У світлі цих зауважень Гегель і 

Ф. Ніцше справді перестають бути антиподами [3]. 

Ф. Ніцше і Л. Толстого (до речі, знову ж таки, це зближення  

є парадоксальним). Основним положенням толстовської філософії 

Л. Шестов вважає твердження, що добро є Бог. Він наводить таку цитату з 

Л. Толстого: «Як би ми не розуміли добро, життя наше є не що інше, як 

прагнення до добра, тобто до Бога» [4, с. 92]. Твердження «Добро є Бог» 

Л. Шестов вважає еквівалентним словам Ф. Ніцше «Бог помер» [4, с. 93]. 

Філософ зазначає, що самого Л. Толстого охоплювали сумніви з приводу 

суверенності добра: фактично, власне вчення зрештою стало чужим 

Л. Толстому, хоча він і намагався приховати це навіть від самого себе. 

Докази таких сумнівів можна відшукати, на думку Л. Шестова, в 

літературних творах Л. Толстого (зокрема у «Смерті Івана Ілліча» і 

«Крейцеровій сонаті») [4]. 
Позитивна програма сутнісних характеристик надлюдини у Ніцше 
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складається з динамічного розкриття таких категорій, як діонісизм і воля 
до влади, всі характеристики надлюдського стану, так чи інакше, 
виводяться із різних варіацій і інтерпретацій зазначеної категорії. Дана 
тенденція стає обов’язковим атрибутом надлюдського стану. Ф. Юнгер 
відзначав, що «надлюдина – це діоністична людина» [4, с. 65–66]. Однак 
ми б не стали так однозначно ставити знак рівності між людиною 
діонистичною і надлюдиною. Зовні діонистичне залишається все тим же 
уособленням буйства ірраціональної п'янкої енергетики, сприяє зростанню 
життєвої активності людини [5]. 

Далі, завжди, хоча б у вигляді смислового підтексту, присутній 
співвіднесення волі до влади і життя. Ніцше вважав, що сила є головною 
складовою життя, одночасно сила, (Міць) є ядром волі до влади, з чого 
філософ робить висновок: воля до влади є самим життям [5, т. 2, с. 250; 
381]. Звідси випливає, що прагнення до влади перманентно і прямо 
співвідноситься з самим життям. Відповідно, воля до влади є «сутність 
життя» [6, т. 2, с. 457], вона задає її сенс і цінність. У цій точці вітального 
перетину відбувається персоніфіковане єднання в надлюдину волі до влади 
з діоністичною тенденцією [6]. 

Ф. Ніцше трактував двояке походження лідерства: є лідери натовпу, 
які лише висловлюють інтереси мас, а є справжні герої – надлюди, які 
розум не визнають можливістю впливу збоку. Творчий інстинкт героїв, їх 
прагнення мати владу й визначає зміст людської історії. «Ціль людства, – 
писав Ф. Ніцше, – полягає у його вищих представниках... Людство має 
безустанно працювати, щоб народжувати великих людей – в цьому, і ні в 
чому іншому, полягає його завдання» (Ф. Ніцше «Так говорив 
Заратустра»). Тому влада і способи її досягнення лідерами не залежать від 
моралі, тому що «мораль – це зброя слабких» [7]. 

Однак, як самостійне явище харизматичне лідерство сформувалося 
задовго до виникнення християнства. Поняття «харизматичний релігійний 
лідер» можна визначити як особистість, що володіє надприродними 
якостями внаслідок своєї особливої приналежності або контакту з відомої 
в конфесії надприродною силою і застосовує ці якості для затвердження 
своєї лідерської позиції. 

У ХІХ ст. стала модною філософія пізнання, яка могла стати 
своєрідною мірою людей і речей. Представник філософії ірраціоналізму та 
волюнтаризму Фрідріх Ніцше розглядав лідерство з точки зору прояву 
«творчого інстинкту» людини. Сам процес розвитку історії, на думку 
Ф. Ніцше, залежить від великих особистостей – «над-чоловіків», що 
прагнуть до влади. Поняття «Лідер» за Фрідріхом Ніцше сконструйоване в 
абсолютно волюнтаристичному ключі, бо «воля до влади» є основним 
системоутворюючим початком як самої особи, так і організації навко-
лишнього світу [8]. 
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ПСИХОАНАЛІЗ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 

 

Зигмунд Фрейд народився у єврейській сім’ї Якоба Фрейда та його 

другої дружини Амалії Натансон. Батько народився 18 грудня 1815 року в 

місті Тисмениця (сучасна Івано-Франківська область), в Галичині, і провів 

там перші 25 років свого життя. У Тисмениці він уперше одружився у віці 

19 років, але перша дружина померла передчасно. Потім одружився 

вдруге, дав життя двом старшим братам Зигмунда – Еммануелю і Філіпу. 

Мати – Амалія Натансон – народилася в Україні, в місті Броди на 

Львівщині, виросла в Одесі. 1860 року родина Якоба Фрейда через 

фінансові труднощі перебралась до Відня. У 9 років Зигмунд вступив до 

гімназії Сперл (середня школа), де став одним з найкращих учнів, та 

закінчив її на відмінно в 17 років [1]. 

Історія психоаналізу бере свій початок в 1880-х роках у Відні, коли 

Зигмунд Фрейд працював над розробкою ефективнішого способу 

лікування неврологічних та істеричних захворювань. Дещо раніше Фрейд 

зіткнувся з тим фактом, що частину розумових процесів він не 

усвідомлював як результат його неврологічних консультацій у дитячій 

лікарні, і при цьому він виявив, що у багатьох дітей, які мають розлади 

мовних функцій, відсутні органічні причини для виникнення таких 

симптомів. Пізніше у 1885 році Фрейд проходив стажування в клініці 

Сальпетрієр під керівництвом французького невролога та психіатра Жана-

Мартена Шарко, який справив на нього дуже сильний вплив. Шарко 

звернув увагу на те, що його пацієнтки часто страждали такими 
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