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ЗАСНОВОК 

На глобальному рівні початок ХХІ ст. ознаменований 

найважливішою історичною подією в розвитку земної 

цивілізації – світова цивілізація перейшла до третього 

історичного суперциклу розвитку, характерною ознакою якого 

є процеси перетворення надбань фундаментальної науки та 

інноваційних інтелектуальних технологій у вирішальний 

фактор еволюції. Відомо – перший історичний суперцикл 

тривав з 8-го тис. до н. е. по 1-е тис. н. е., другий – з VI по XX 

ст. [22, с. 236].  

У 1931 р. В.І. Вернадський написав: ми переживаємо не 

кризу, яка хвилює слабкі душі, а найвеличніший перелом 

наукової думки людства, що відбувається лише раз у 

тисячоліття, переживаємо наукові досягнення, яких не бачила 

низка поколінь наших предків [9].  

Незадовго до завершення своєї життєвої місії у 1944 р. 

(6.01.1945 р. геній Вернадського відійшов у Вічність) 

Володимир Іванович опублікував свої знамениті «Кілька рядків 

про ноосферу», в яких підсумував – історик і державний діяч 

лише підходять до охоплення явищ природи з цієї точки зору... 

– ноосфери. Людство, взяте в цілому, стає потужною

геологічною силою. І перед ним, перед його думкою і працею, 

стає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно 

мислячого людства як єдиного цілого.  

Поняття «біосфера» В.І. Вернадський запозичив з праці 

«Гідрогеологія» Ж.-Б. Ламарка (1802 р.), яке частково 

розкривалося А. Гумбольдтом в багатотомному виданні 

«Космос» (починаючи з 1845 р.). Сам же термін «біосфера» був 

уперше введений в науку Е. Зюссом досить звужено (1875 р.). 

В.І. Вернадський надав йому нового відтінку (1926 р.) – 

«геологічна оболонка з закономірно організованим рухом 

матерії й енергії під впливом проникаючої її і в значній мірі її 

утворюючої «живої речовини». Біосфера – область земної кори, 

задіяна трансформаторами, що перетворюють космічні 



5 

випромінювання в діючу земну енергію. Стан біосфери, до 

якого ми, не помічаючи цього наближаємося, є ноосфера. 

Ноосфера – останній із багатьох станів еволюції біосфери в 

геологічній історії – стан наших днів [8]. 

Розум з середини ХХ ст. буквально вростає в біосферу – 

від мікро- до макрокосмосу, загострює конкуренцію за життєві 

ресурси. Аналізуючи зони конфліктів й при цьому 

використовуючи їх природу на користь сильнішого, діє 

антигуманно, наука ж нерідко вживається на планеті в якості 

«таємної зброї»… І той, хто надалі буде не здатним розпізнати 

загрозу в свою адресу на будь-якому рівні досяжності наукової 

думки по суті наражає себе на небезпеку… Це стосується як 

окремого індивіда, так і цілого народу, країни або 

співдружності країн. Римський клуб у доповіді до свого 

піввікового ювілею (у 2018 р.) «Come On! Капіталізм, 

короткозорість, населення і руйнування планети» наголосив: 

основна наша ідея – це різниця між порожнім світом і повним 

миром. У період «порожнього світу» людство було 

нечисленним, а природи було багато. Цей період закінчився 

70–80 років тому. Зараз у нас «повний мир», величезна 

кількість людей, нас в три рази більше, ніж було 1945 року. 

Але планета не більшає. Це одна з головних проблем, про які 

говорить Клуб [53]. 

Людина і світ не лише взаємопов’язані, але і 

взаємообумовлені сутності, наділені множиною різноманітних 

зв’язків, у тому числі таких, до яких Розум ще не додумався. 

Масова педагогіка перестає справлятися з викликами, які в наш 

час чинить генетична програма людини, по суті маніпулюючи 

розгубленим вчительством. Педагогічна «гра-забава в сучасну 

дидактику» не допомагає втамувати природний запит на 

істину, яка для традиційно мислячого спостерігача стрімко 

видозмінюється в параметрах «старого налаштування» 

масштабу  спостереження. Потрібен новий масштаб, більша 

роздільна здатність «психопедагогічного томографа» і по суті 

нова картина світу.  
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А поки що навіть неозброєним оком помітно, що поряд із 

процесом олюднення (пізнання власного духа) у світі протікає 

зворотний процес – розлюднення з поверненням до тварності 

(захоплення речами, неогедонізм, наслідування і як наслідок 

масова свідомість тощо), а процеси інтеграції людських зусиль 

і колегіальності рішень в напрямі самовдосконалення 

поведінки натикаються на егоїзм вчинку, відчуження і 

соціокультурну неприязнь. Перед наукою стало питання: яким 

способом можливо вимірювати  «емоціональний інтелект»? 

Яким чином приборкати неприязнь і гнів, поганий настрій, 

перебороти власне Я в негативному плані й стати позитивним, 

якщо рецептів для цього має бути стільки, скільки людей – 

адже людський мозок оригінальний і неповторний, а 

розвиненість центрів у ньому міжособистісно сягає відмінності 

майже в 50 разів? З ходом еволюції людське «еgо» мало б 

сродно ставати «со-еgо», тобто кол-егі-умом людей на планеті, а 

їх операції (дія) мають перетворюватися на ефективну 

кооперацію ума завдяки науково організованому процесу 

освіти в нетрях неоднорідної, геосферно детермінованої 

біосфери. Ми шукаємо шляхи управління дифузією фізичної і 

економічної географії, проте принципи побудови змісту освіти 

не пронизують шкільні предмети з усією передосторогою. 

Розум все більше і точніше повинен проявлятися: на рівні 

«мислі» і   опосередковуватися «словом», на рівні хімічної 

речовини і, обов’язково, як наслідок електромагнітної картини 

світу –  на рівні електромагнітних і, можливо, ще не 

встановлених хвиль ефіру в живій речовині(?) Біохімія людини 

«живе» в її свідомості так, як свідомість охоплює об’єкт Світ. 

Значить, на тонких рівнях людина є провідник «біосферної 

енергії», дешифратор і організатор перетворюючої місії життя.  

Перенаселивши Землю і побудувавши технологічний 

побут, здолавши в основному голод, людина опустилася до 

реалізації своїх біологічних примх, які все більше стали «нею 

оволодівати» в противагу «розвиненому раціоналізму», тобто 

перевиховувати рефлекторну діяльність і впливати на характер 
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і поведінку. Чим активніше діє звільнена особистість в 

раціональному вимірі життя, тим глибше людська душа 

занурюється в свою біосферну історію… Значить сучасна 

школа висіває зерна добра по суті в інший, ніж було, скажімо 

50 років тому, ґрунт душі. Тому сходами є речі-метаморфози і 

думки-парадокси… 

Згідно рефлекторного підходу, прямою метою суспільно 

організованої людської діяльності є виконання певної 

суспільної функції; її мотивом щодо індивіда може виявитися 

задоволення особистих потреб. Але при цьому саме єдність 

діяльності конкретно виступає як єдність тих цілей, на які вона 

спрямована, і мотивів, з яких вона виходить, за 

С.Л. Рубінштейном [30].  

Теорія К.З. Лоренца [23] пояснює те, що не зміг зрозуміти 

рефлекторний підхід, а саме спонтанність і цілеспрямованість 

поведінки. Часто про рефлекторну теорію говорять, що це 

концепція «стимул – реакція». Але тварина не чекає, поки 

з’явиться потрібний стимул – вона б так не вижила. Тварина 

активно шукає те, що їй необхідно, і знаходить – їжу, особину 

іншої статі, притулок тощо. Згідно з етологією в центральній 

нервовій системі існує джерело внутрішньої фізіологічної 

мотивації, яке примушує тварину до такого пошуку і 

виконання необхідної інстинктивної дії. Тварина буквально 

«заземлена». Поняття «стимул» в етології серйозно 

переосмислено. До цього вважалося, що стимул – це лише 

зовнішній конкретний вплив. Етологія ж стверджує, що 

центральна нервова система фактично створює особливі 

«ключові стимули», виділяючи в зовнішньому середовищі те, 

що відповідає внутрішньому зразку – вродженому пусковому 

механізму або заснованому на ньому і дібраному в ході життя 

пусковому механізму, що запускає інстинктивну дію. Тож, 

ключові стимули є вказівками на важливі біологічні ситуації 

для конкретної тварини, включаючи людину, незаперечно 

містять свою біосферну історію.  
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 Аналізуючи урбаністичну поведінку, етологія виявила 

існування у людей двох найважливіших вроджених мотивацій: 

мотивації слідувати своїм груповим нормам і мотивації 

захищати їх, протидіючи тому, хто їх порушує. Без урахування 

цього аспекту вирішувати проблеми співіснування різних 

культур в нашому світі буде неможливо. Культури мають 

схожість, розхожість і межі. Конфлікт – це феномен на межі, 

порушення якої як правило призводить до проявів агресії.  

Також у результаті досліджень етологів з’ясувалася, 

наприклад, вражаюча закономірність – прямий зв’язок між 

кількістю поверхів у будинку, кількістю зелені навколо нього і 

рівнем злочинності, конфліктів, у тому числі в сім’ї, різних 

відхилень у поведінці дітей. Чим більше поверхів і чим менше 

зелені, тим більше агресивності, злочинності та всіляких 

поведінкових відхилень. Перебування в чотирьох стінах 

тривалий час життя теж накладає свій відбиток на урбанізоване 

суспільство. Через соціальні мережі, створені в Інтернеті, люди 

по суті поміщені в квазізамкнене штучне середовище, певний 

примусово-добровільний «концтабір». Ми самі собі, не 

підозрюючи цього, будуємо «дзеркала Козирєва» з невідомими 

наслідками… 

З іншого боку, в такій інформаційній капсулі-коконі явно 

присутній ефект всеземного інформаційного інкубатора, що, 

вбираючи в себе накопичену століттями наукову думку і 

пересічну різночинну інформацію, посередництвом пасіонарної 

особистості (Л.М. Гумільов [12]), яку виготовляє ця критична 

народна маса, продукує ноосферу – з одного боку, і виховує 

«нову людину» – з іншого. Особливими рисами наділяються 

діти, виховані в такому середовищі. Вони часто нагадують 

домашніх тваринок, які бояться покидати квартиру, і не 

придатні жити в реальній природі. Проте є адаптованішими до 

інформаційних систем, ніж, наприклад, третій вік! Соціалізація 

такої молоді потребує спеціальної педагогіки, нового змісту 

освіти і нового педагогічного світогляду! 
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Нині спостерігаємо, зокрема в Україні, процеси «нового 
вселення» з утворенням урбаністичних центів в рамках 
об’єднаних територіальних громад і нового розселення – 
втікання людини з великих міст у природу села, але наукової 
оцінки, окрім статистики, цим процесам не надано. Для нас 
практична урбаністика – це, насамперед, коли йдеться про 
нерівність різних соціальних груп, і як в сучасному місті чи 
невеликому селі можна здолати проблему порушеного балансу 
людини і природи. Людина, що вважає себе вільною і 
захищеною, здатна на багато, а головне – на мрію про щасливе 
життя. Ради цієї мрії відбуваються об’єднання людей в 
невеликі групи, здійснюється помножений труд, переборюється 
втома і різноманітні сторонні сили. Ради вдосконалення 
системи життя, що ідеалізує освітньою «стратегією щастя», в 
подальшому будуть вибрані керівники, судді й наглядачі за 
процесами. А потім, потрібними стануть проєктанти 
майбутнього й самого соціального устрою – філософи, 
науковці, вчителі, лікарі та ін. А ще далі, ніж потім – всіх 
об’єднає і назве іменем релігійна гілка на духовному древі 
Життя… А все разом – Ціле «скаже» людству – в біосферних 
клітинах-регіонах настала доба  ноосферної демократії. І 
виявиться, що ми збудували такий соціальний устрій, який 
нагадуватиме «людський термітник» або «бджолину сім’ю»…  

Отже, Світ продовжує себе шукати при участі людини 
розумної і далі, по новому локалізується, намацуючи освітою 
свій дух в регіонах біосфери. Можливо ми переживаємо 
унікальний процес, коли в біосфері формується щось схоже на 
організацію людського мозку, і цей процес, у свою чергу, 
віднаходить «Свою» людину, яка ізоморфно власною 
організацією мозку і церебральним сортингом відшукує 
Резонанс для ноосферної гармонії – наше авторське 
припущення. «Необхідна обробка вчення про симетрію в 
тісному зв’язку з морфологією життя», – за В.І. Вернадським 
[9, с. 511]. Заклик «бути людиною» є дороговказом для 
ноосферної культури і освіти регіонів надалі. Попереду – епоха 
ноосферного гуманізму і завдання її інноваційного 
педагогічного супроводу. Цей виклад становить емпіричне 
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узагальнення щодо проблем часу і є складеною гіпотезою з 
накресленими світоглядними орієнтирами розвитку освіти 
нашого часу, нової педагогіки – сподіваємося...  

У свою чергу ми повинні зрозуміти – суспільство до стану 
«цивілізація» переносить ідея, забезпечена освітою як мета, 
метаформа – її формує педагогічна дія. Ідея взагалі не 
суб’єктивна, але і не об’єктивна, вона проєктивна, – за 
М.Ф. Федоровим [42]. 

Цивілізаційний розвиток характеризується усвідомленою 
діяльністю на благо всього людського соціуму та в інтересах 
кожного члена суспільства територіальної громади в реаліях 
простору-часу регіону як клітини біосфери. Найкоротша дорога 
до цивілізації – освіта учнів, що помічає дорогу до культурного 
розвитку через культурні зміни у своєму довкіллі. 

Культурний розвиток педагога – концентрована думкою 
енергія цілеспрямованої наукою підтримки людини 
виражається її ідеальним відношенням і ставленням до 
Космосу або Всесвіту в конкретних проявах. У стані 
«відношення» – індивід є невід’ємною часткою цього Все щодо 
Світу, у стані «ставлення» – це земна істота, думаюча: має ум, 
суспільно взаємодіє – розуміє, поціновує, формує совість 
суспільного осередку, де мешкає, тощо. Людина розумна, під 
орудою такого педагога, сьогодні може вдумливо, як ніколи 
раніше (допомагає ІТ-сфера), намагатися відповісти на три 
головних питання, поставлених І. Кантом: що Я можу знати, на 
що Я можу надіятися, що Я повинен (на) робити? [10]. І лише 
після відповіді на ці питання людина зможе дізнатися – для 
чого існує вона сама і ради чого вона вселена у Космосі… 

Зв’язок людини і Космосу забезпечує дух – визначається 
рефлексами, що формуються в результаті цілепокладання (у 
його фізичному біоенергетичному вимірі). У синергетиці 
духовність підпорядковується принципу кругової причинності 
– існують функції, дзеркальні тим, які задають параметри 
порядку в залежності від значень параметрів стану, які, як і 
самі параметри стану, визначають стан системи. Число 
параметрів порядку набагато менше числа параметрів стану. З 
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побудовою цивілізації індивідуальний дух «перетікає» в 
соціальний вимір духу – свідомість.  

Ноосферу складе свідомість синергуючого 
індивідуального духовного – дух творчої виробничої сили 
природи як творчої соборної особистості планети – соборний 
хронопростір, звільнена особистість. Реально існує природа і 
матеріальний ланцюг розвитку суспільства, саме вони, ці два 
об’єкти, майстерно укладені в голову людини та 
трансформовані в ній, є свідомість. 

У цій публікації робимо спробу крізь призму особистості 
В.І. Вернадського  і його послідовників помітити світоглядні 
орієнтири і шляхи удосконалення освітніх механізмів 
формування особистісного потенціалу громадянина світу для 
успішності ефективних зрушень системи освіти і педагогічної 
теорії в напрямі ноосфери. 

11 березня 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) оголосила наступ пандемії COVID-19. Пандемія – це 
поширення нового захворювання у світових масштабах, 
характеризується відсутністю колективного імунітету в 
людства і, як правило, ефективних засобів тестування, 
профілактики та лікування хвороби. Генеральний директор 
ВООЗ Т.А. Гебрейесус зазначив, що  світ ще ніколи раніше не 
стикався з пандемією, яку викликав би коронавірус і яку важко 
було б контролювати. Країни світу можуть змінити хід цієї 
пандемії, запобігти виникненню спалахів захворювання, якщо 
будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих.  

А ми додамо, виник на емпіричному рівні феномен 
біосферного масштабу – потреба всепланетної освіти для 
супроводу нового типу свідомості – реальної ноосфери. 

 Це не просто криза охорони здоров’я, це криза біосфери. 
Вона торкнеться кожного сектору життя людства – тому кожен 
сектор і кожна людина повинні бути залучені до боротьби, – 
підкреслив Т.А. Гебрейесус. Нехай цей матеріал послугує 
невеликою часткою у виробленні колективної стратегії виходу 
людства з існуючої кризи, змусить Україну до ноосферного 
гуманізму.   
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1. НАШ ЧАС – НООСФЕРА 

 
Ноосфера (грец. νόος – «розум» і σφαῖρα – «сфера») [7; 8], 

становлення якої на Землі відбулося через те, що людина свій 
простий труд доповнила розумом, тривало кілька  десятків 
тисячоліть поспіль як досить неспішний підйом народного 
добробуту з придумуванням і використанням технік і 
технологій, з ХХ ст. – прискорилася, а нині переживає 
стрімкий розвиток – схожий на експансію Розуму у біосфері із-
за вселеної у свою діяльність наукової мислі, помноженої 
інформаційними технологіями – вибух.  

Міждисциплінарне визначення ноосфери дав А.Д. Урсул: 
«гіпотетичний майбутній стан суспільства і його взаємодія з 
природою, в якому  пріоритетне місце буде займати розум» 
[10]. 

Так само, як біосфера утворюється взаємодією 
всіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами 
на чолі з людським, що взаємодіють як одне ціле. При цьому 
розум слід розглядати розум в єдності з почуттями, без чого він 
стає «сліпим» і «аморальним». Тож реальним доповненням 
Розуму в Житті складає діяльнісна Любов як найвищий прояв 
життєвої рушійної сили. Зауважимо, при розумовій роботі 
відбувається лише перерозподіл, а не збільшення роботи, 
формується логос життя. Любов при цьому є підсилювачем 
раціональності, виступає в якості каталізатора діяльнісної 
енергії, бажань і творчих здібностей. Любов – одна з 
фундаментальних і наскрізних тем в світовій культурі та 
мистецтві, має свою глибинну історію в біосфері, опирається 
на ключові інстинкти, потребує як ніколи великої уваги від 
педагогічної теорії. Настає час ноосферної любові, коли в 
усьому царить міра – розум прагне доцільності й зваженості 
вчинків; відчуття, опираючись на природу людини, 
опосередковують її рішення і навіюють гіпотези як спроби 
думки. Але для цього прийдеться звернути на шлях управління 
розвитком мозку. Принцип цефалізації (встановлений 
Дж. Дана; цефалізація – від грец. «kephale – голова» –  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC
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утворювання голови; в соціології – очолювання, об’єднання 
розумом, володарювання) може  бути застосованим як до 
окремого індивіду людини – для пояснення процесу цефалізації 
біосфери продукуванням ноосферної особистості, так і до 
суспільства планети в цілому. І якщо біосфера регіоналізується, 
а вслід за цим антропотизація прагне до антропологізації, то 
слід мати на увазі освіті та для наукового аналізу і 
проєктування майбутнього людства клітину біосфери – 
ноосферу регіону. 

Антропотизація – процес олюднення геосистеми, відбиток 
людської діяльності в екофактах, артефактах і самій людині як 
результат некомпенсованих впливів людини на територію 
планети. Тож, антропотизація – образ-результат впливу 
людини на природне середовище – біосферу. Саме цей образ 
людиною обезображений, спотворений, але він і формуючий, 
виховуючий суб’єкт-об’єкт, коли особистість налаштована 
критично мислити. 

Ноосфера процес антропотизації трансформує в процес 
антропологізації. Ноосферу можна помічати всіляко, в 
залежності від рівня і фаху освіти, але своє світобачення слід 
простирати як єдність «природи» і культури в найширшому її 
тлумаченні (з техносферою включно), особливо починаючи з 
того моменту, коли «культура» досягає за силою впливу на 
біосферу та геосферу зокрема (оптимальне поле зору освіти) 
потужності небувалої до цього «геологічної сили» як результат 
звільненої енергії за участю науково мислячої особистості. 
Серед складових частин ноосфери 
виокремлюють антропосферу (сукупність людей як 
організмів), техносферу (сукупність штучних об’єктів, 
створених людиною, та природних об’єктів, змінених в 
результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність 
соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку 
суспільства і його взаємодії з природою, головний серед них – 
освітній канал людства ). Розглядаючи означену єдність 
природи та культури (у їхній взаємодії) у розвитку ноосфери 
доцільно розрізняти дві стадії: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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1. Ноосфера у стадії її становлення, в процесі стихійного 
розвитку, починаючи з моменту виникнення «людини 
розумної». 

2. Ноосфера, що свідомо удосконалюється спільними 
зусиллями людей в інтересах як людства в цілому, так і кожної 
окремої людини з використанням творчого начала особистості. 

Час, у який нам доводиться існувати, наукою про життя 
має бути однозначно встановлений в усіх смислах як ноосфера. 
Час є самим життям, якщо не брати до уваги його зміст. Майже 
без змін цей вираз може бути застосований до наукової 
реальності, – за В.І. Вернадським [9]. Термін «ноосфера» 
В.І. Вернадський вживає в своєму науковому оточенні з 1936 
р., хоч виношував його в собі 13 років поспіль у сумнівах. У 
1944 р. Володимир Іванович по суті сформулював гіпотезу 
розвитку нинішньої всепланетної науки, створивши емпіричне 
узагальнення майбутнього на основі  вивчення геологічного 
минулого. У зв’язку з цим слід навести кілька прикладів з його 
суджень. П’ятсот мільйонів років тому, в кембрійській 
геологічній ері, уперше в біосфері з’явились багаті на кальцій 
скелетні утворення  тварин, а рослини більше двох мільярдів 
років тому. Це – кальцієва функція живої речовини, нині 
потужно розвинута, – була однією з найважливіших 
еволюційних стадій геологічних змін біосфери. Не менш 
важлива зміна біосфери відбулася 70–110 мільйонів років тому, 
під час крейдяної системи і, особливо, третинного періоду. Це 
інтервал геологічної історії Землі, що охоплює проміжок часу 
від вимирання динозаврів (приблизно 65 млн років тому) до 
початку останнього льодовикового періоду (близько 1,8 млн 
років тому). У такому тлумаченні мова йде про кайнозой без 
плейстоцену – останньої частини кайнозою; вважався одним з 
двох геологічних періодів кайнозойської ери (уточнення 
автора, А.С.). У цю епоху вперше  утворились у біосфері наші 
зелені ліси, всім нам рідні й близькі – пише Володимир 
Іванович. Це – друга велика еволюційна стадія аналогічна 
ноосфері, підкреслив він. Ймовірно, в цих лісах еволюційним 
шляхом з’явилася людина біля 15–20 мільйонів років тому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%80%D0%B0
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назад. Зараз ми переживаємо нову геологічну еволюційну зміну  
біосфери. Ми входимо у ноосферу. Ми вступаємо в неї – в 
новий стихійний геологічний процес – в жахливий час, в епоху 
руйнівної світової війни. Але важливим для нас є факт – робить 
висновок В.І. Вернадський, що ідеали нашої демократії йдуть 
в унісон з стихійним геологічним процесом, із законами 
природи, відповідають ноосфері. Можна дивитися тому на 
наше майбутнє впевнено.  Воно в наших руках. Ми його не 
втратимо [8].  

Отже, в епоху ноосфери людство планети Земля стає і, 
головне, все більше усвідомлює себе  потужною геологічною 
силою, тому що є озброєним науковою думкою як добром. 
Одночасно перед ним ставиться історією буття питання 
перебудови біосфери в інтересах цілісно-глобального, 
свободно мислячого людства. З точки зору сучасного 
природознавства походження ноосфери протікає як система: 
Всесвіт – Наша галактика – Сонце – Сонячна система – планета 
Земля – Біосфера (жива речовина) – Ноосфера (вмістилище 
розуму).  

Ми переживаєм зараз (надворі 2020-й) небувалий для 
спостерігача феномен – дієвий прорив ноосфери і становлення 
її в біосфері як Образу Царства розуму, що стрімко змінює 
корінним чином її облік і будову. Пандемія вірусу COVID-19, 
яку б природу походження вона не мала – еволюційну чи 
штучну, є тим бар’єром, що змусив глобальний розум 
одночасно «схопитися за космос», вдивляючись різночинною 
душею в сутність Живої речовини, серед якої є доля Людини. 
Пауза, пов’язана з карантинними заходами, що протікають 
майже у всьому світі, є великим актом Педагогічної 
майстерності Майстра-розуму. 

Найбільш продуктивно наукова думка (мисль) людства 
істинно і велично працює в біосфері лише в науково 
просвітленому демократичному суспільстві, де свобода 
творчості особистості діє незаперечно (адже сприяє цьому 
відповідний стан народних мас – учіння)  і в ході свого прояву 
посередництвом особистості перетворює її в ноосферу. 
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 Створення ноосфери, що розпочалося кілька десятків 
тисяч років тому, є подією величезної ваги в історії нашої 
планети, пов’язаною переш за все з ростом наук у біосфері, їх 
диференціацією і прикладними аспектами. Ноосфера – зростає 
вибухоподібно і при цьому неперервно розширюється в 
просторі й часі як сфера розуму і духа – розум відшукує і 
пізнає свій дух. Торкнемося поняття «дух». 

Один з найкрупніших фізиків-теоретиків ХХ ст. В.Е. Паулі 
[29] у 1950-х рр. здійснив унікальне як для вченого-натураліста 
історико-культурологічне осмислення досягнень свого 
видатного попередника Й.Ф. Кеплера, за участю якого в 
результаті колосальних духовних зусиль із материнського тіла 
магіко-анімістичного підходу до вивчення природи виросло у 
свій час (ХVI cт.) абсолютно нове природниче мислення. Ідеї 
Й.Ф. Кеплера знаменують важливий проміжний етап (перехід – 
близько 250 років) поміж попереднім магіко-символістичним і 
сучасним кількісно-математичним описанням природи. Тож, по 
суті, богослов’я посередництвом особистості Й.Ф. Кеплера 
отримало наукове описання триєдиного Бога: Отця, Сина, Духа 
святого.  

Далі, В.Е. Паулі, користуючись прогресивною 
методологією К.Г. Юнга, його вчення про архетипи [51], 
відшукує в міркуваннях Й.Ф. Кеплера першообрази 
світобудови як вроджені інстинкти, які надихнули вченого 
взятися за математичний апарат. Адже пізнання, за 
К.Г. Юнгом, включає в себе, поряд із раціональним, досвідоме 
відображення, передчуття ще непізнаного, символічне. 
Узагальнюючи, В.Е. Паулі визначив триєдиного Бога так: «Я» є 
по суті – Бог-отець, «моя Мета» – Бог-син, рух (шлях) у 
напрямі Мети – «Бог-дух святий». Тож, сила духу – вся робота 
душі як її свобода. І ця робота душі є по суті пізнанням 
власного духу – рух до звільнення, осягнення розумом своєї 
свободи з фіксуючим й одночасно динамічним ефектом, що 
проникає Всесвіт, прагнучи «наздоганяти час» – розширювати 
світогляд спробами зайти за межу.  
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Думається, що таке розширення корелює поміж фізичним 
розширенням Всесвіту з розльотом галактик відносно єдиного 
центру (принцип Е. Хаббла) і розширенням Навчально-
освітнього простору відносно Я, заданого генетичною 
програмою за підтримки системи «Вчитель». Нині через 
недолугість системи «Вчитель» земна цивілізація реально 
вступила в епоху антропогенно перевантаженої Землі з 
наслідками пришвидшеного зростання ноосфери. Тож вінцем 
нашої творчої роботи (реалізація творчого недороду людства) 
повинен ставати новий світогляд, спрямований у ноосферну 
епоху як антропологізація. 

Надворі 2020-і, а ноосфера,  ця безтілесна організація 
мислі  в умовах слабкості зв’язків фундаментальної і 
прикладної науки, ще ховається від освітян в затінках ідеї 
життя, в світоглядних парадоксах, зневірі й набутій культурою 
життя соціальній інерції – здобутій людиною філософії,  релігії, 
окремішній науці в супроводі ідолів Ф. Бекона [4] і архетипів 
К.Г. Юнга [51], в успадкованих і здобутих інстинктах та 
особливостях структури мозку тощо.  

Наукова картина світу ХХІ ст., уточнюючи символічний 
образ Всесвіту – інтуїтивний канал свідомості, все глибше 
занурюється в світ людини, розробляючи її цілинний психозой, 
діалектично поновлюючи онтологію наукової реальності 
кожного носія знань і всіх разом – чинить вибух Розуму. 
Меткий ум та основні інстинкти людини (самозбереження,  
продовження роду, лідерства) ще активно управляють світом, 
але мудрість в якості наукової домінанти все більше набуває 
ознак достоїнства через синтез раціонального та 
ірраціонального для відкриття ноосфери в біосфері як речі в 
собі для кожного відповідального вченого – розуму 
просвітленого… 

Тож, становлення ноосфери планети нагадує зростання 
молодого мозку: якщо початок становлення характеризує 
«внутрішня домінанта всепланетного організму людства», то 
під час розвитку середовище споріднено з певним набором і 
добором соціальних рефлексів поступово бере верх над 
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генетичною програмою – націлюванням освітою як 
доповненням. Природа все більше «відчуває» посередництвом 
науково мислячої людини, які зміни слід уносити в процес 
розвитку в залежності від подій. Нові думки призводять до 
нового вибору, новий вибір веде до нової поведінки, нова 
поведінка веде до нового досвіду, новий досвід веде до нових 
емоцій, які, разом з новою інформацією про навколишнє і всі 
разом починають змінювати наші гени епігенетично (тобто, 
вдруге). А потім ці нові емоції, в свою чергу, починають 
викликати нові думки і так ми розвиваємо самоповагу, 
впевненість в собі, вирощуємо в собі переконаність вчинків 
тощо. Таким чином, мисляча людина може вдосконалити себе 
і, відповідно, своє життя, «прочитуючи і прораховуючи 
перепони».  

Тож наш мозок – це не лише орган, а і проявник вихорів 
інтелекту, організатор самоорганізації в системі «людина» –  
«виробник творчості» – «фундатор часу». Більшість наших 
сьогоднішніх думок, що збуджує освіта – це ті думки, які були 
вчора. Ось тому «визнаним» лідерам для цілепокладання 
соціального розвитку так складно змінити своє сприйняття 
світу й видавати слушні поради масам. Нині потрібно 
буквально освітньо «прочистити» мозок і змусити його частіше 
реагувати на проблеми як позитив. Наука безперервно 
встановлює рівні реальності, формуючи домінантність у 
поглядах на людину і світ у майбутньому. Діалектика 
когнітивної сфери особистості як організаційна форма думки 
останню вивищує як множину мислимих спроб навколо 
найсильнішої спроби. Цим саме людське життя зумовлює 
сильна думка, спрямована в майбутнє. Саме вона (думка) 
наділена гіпотетичною здатністю «відчуття» напряму 
раціональності й усвідомлення віри як змістом. Це і є канал 
освіти – процес розпізнання власного духу на траєкторії життя.  

Вектор цього розпізнання, як на нас, спрямовується як час, 
стріла якого прочитує минуле, окреслюючи його словом, 
адресованим в майбутнє. Тож, попереду розпізнання 
наступного кроку в житті – завжди бар’єр, що зчитує наша віра, 
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при цьому спрацьовує рефлекс мети, який і торує нашу освіту. 
Освіті належить виготовити дію й спрямувати її в житті задля 
користі людини, що своєю сутністю наповнює цей світ – 
олюднює.  

Освітній канал  – зміст освіти, що протікає через певну 
рамку освіти в певний час; це освітній потік, що в даний 
історичний момент складає основу формування суспільства й 
умову колективно розподіленої праці в ньому задля «сталості» 
й передбачуваності розвитку. 

На часі – методологічний прорив, який треба вже давно 
розпочати в освітній практиці. Ми увійшли в такий період, 
коли діє ефект айсберга – 1/8 є реально діючою сферою освіти, 
а 7/8 – має становити проєктну сферу освіти, очолювану 
потужною методологією науки і освіти. Без такого наукового 
супроводу наступає схоластика пізнання, саме в цей час 
(«мініфундаменталізму в освіті») стрімко відбуваються 
освітньо-суспільні розшарування і як демонстрація занепаду 
освіти – видова диференціація методу… Надалі утриматися в 
житті індивід зможе лише фундаментально «ухопившись 
освітою» особистісно за космос як світопорядок, пізнаючи його 
як всесвітній дух… Людині Землі неминуче належить 
зрозуміти вічну ноосферу життя і відобразити її своєю 
свідомістю – збудувати ноосферу в собі (в кожній особистості) 
й біосфері планети. 

Проблема ноосферної освіти для нашого часу в тому, щоб 
по новому розібратися в людині, щоб посередництвом 
посилення діалогу людини і природи здійснити розширення 
зони особистісної свідомості людини в область готовності до 
соціального впливу світу на хід земного життя, щоб навчитись 
пілотувати біосферу. Нині, поряд з логічно-раціональним 
розумінням історії життя, стрімко проростає емоційно-образна 
практика існування людини зі звільненням технологіями 
життєдіяльності його розуму від «надлишкової напруги», 
пов’язаною з конструюванням логосу життя і відкриваючи 
дорогу до нових горизонтів розуміння його чуттєвого досвіду, 
до цього невідомих (?) якостей людини ... 
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Наука про душу і її вплив на біосферу все більше входить в 

сучасний побут знання. Ми стали глибше наукою бачити 

Людину, об’єктивовану  в довкіллі, розуміти її і, можливо, 

навчимося відчувати по-новому її внутрішній світ, 

просвічуючи себе, дістаючись психоконституцією індивіда 

соціального порядку, оволодіваючи цілісним простором Життя 

і його логікою організації як Космосом, що існує в хвилях часу 

і миттєвостях долі...  

Шлях до цього стану – тернистий. Зійти на нього відомим 

маршрутом осягнення істини стає все важче – потрібен 

маршрут новий,  проєкт мети, інтегруючий освітній канал з 

комплексного виховання трансцендентного стану душі для 

усвідомлення нашого часу.  

В.І. Вернадський стверджує, що в гущавині, в 

інтенсивності й у складності сучасного життя людина 

практично забуває, що вона сама і все людство, від якого вона 

не може бути відділеною, нерозривно пов’язані з біосферою – з 

певною частиною планети, на якій вона мешкає. Людина 

геологічно закономірно пов’язана з її матеріально-

енергетичною структурою, будучи компонентами живої 

речовини [8, с. 2-3]. Адже, жоден живий організм у вільному 

стані на Землі не знаходиться. По суті організм є зовнішньою 

оболонкою певного сорту клітинного життя, що своїм 

епіцентром містить геном як трансакцію Життя. Організм 

еволюціонує в напрямі вироблення власного навігатора – 

особистості, самовдосконалюється нею, балансуючи поміж 

еволюціонізмом і функціоналізмом, удосконалює свою нервову 

функцію. 

На часі – проєктування шляху України через особистість, 

розвиток цивілізаційної культури і в її складі нової культури 

освіти, синергія Сходу і Заходу, Півночі і Півдня ..., прихована 

її геопростором і простором «соборного генома» спільно – 

вимога виховання в дусі структури Хронопростору. Це 

найважливіша проблема української і не тільки науки – 

науковий супровід культурно-цивілізаційного перелому 
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свідомості, що посилився в Україні в 2014 році процесами 

битви розуму з кривавим результатом (Донбас). В епоху 

ноосфери людська свідомість створює континуум часів-

антиномій, щоб існуючий антропоцентризм трансформувати в 

еволюціонуючий антропокосмізм: 

1) особистісно-соціальне – соціально-особистісне; 

2) особистісно-історичне – історико-особистісне; 

3) особистісно-географічне – географічно-особистісне; 

4) особистісно-космічне – космічно-особистісне, і ін. 

У складі біоконституції України присутня 

психоконституція-ізоморфізм як закон щільності потоку часу – 

життя регіону біосфери. 

Якщо людство під час реформ рухається по шляху 

самовдосконалення чуттєвого сприйняття часу на рівні 

кожного індивіду, то науці слід шукати можливості опинятися 

попереду безодні, куди може потрапити людське життя на 

планеті.  

Тоді, прислухаємося до ритмів Всесвіту спорідненістю 

наших сердець ... Картина масштабної симетрії Всесвіту 

стверджує результат – закон музичної гармонії. Виходить, 

людина – відображення симетрії Всесвіту творчим недородом 

(за М.О. Козирєвим) особистості як Часом. Нині з’являється 

проблиск красивої картини світу – ноосфери, в якій людина 

займає не випадкове, а центральне положення. Цей 

центральний простір на чолі з людиною є центральним 

осередком життя у Всесвіті [19].  

Це і є мета-ідеал для сучасної освіти. Щастя України – 

попереду, прокладається Космічним розумом за законами 

краси. Воно здійсниться в нас завданням управління свободою 

особистості в умовах сходження її інтелекту на нові горизонти 

реальності – до ноосфери творчістю народних мас за 

допомогою освіти, пізнанням власного духу з розумінням 

пульсацій Життя. 
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2. ПРО НООСФЕРНУ ПЕДАГОГІКУ, РЕГІОН 

БІОСФЕРИ І ОСОБИСТІСТЬ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 

 

Наука постає універсальною мовою історії людини, 

суспільства і біосфери, стає головною ідеєю нашого часу – 

спрямованістю людського розуму до ноосферного синтезу – 

психокосмофізикою епохи. Час – одне з фундаментальних 

понять фізики і, разом з тим, до цієї миті є найпотаємнішим 

природним феноменом. М.О. Козирєв відкрив зверхсвітлову 

швидкість протікання події в області астрофізики, а 

В.П. Казначеєв, використовуючи його доробки, провів успішні 

експерименти з миттєвої передачі інформації на великій 

відстані лише силою думки – від людини в с.м.т. Діксон 

людині в м. Новосибірськ (2060 км). А чи не цей феномен – 

миттєвість  поширення інформації – лежить в основі 

педагогічної дії, викликаючи синтез сигналів від сприйнятого 

пізнавального об’єкту (вчителя) у суб’єкта (учня) у вигляді 

«м’якого підриву тонкої структури» біосистеми з виділенням 

енергії емоції для утворення «кроку» – послідовності есе (слово 

«есе» прийшло з французького й історично походить від 

латинського слова «exagium» – зважування)  й формуючи 

інтерес як вектор «inter+ese» – рефлекс творіння (наша 

гіпотеза, А.С.). А чи не сама Природа є першовчителем 

Людини, а шкільний вчитель, доповнений технологіями 

доставки інформації до особистості учня, є в цьому процесі 

методом підсилення сигналів посередництвом соціального 

інституту «школи» як проєктувальної і формувальної системи 

смислів Життя?  

Інтерес – основа пізнання, атом учіння. Для кожного 

індивіду – він оригінальний, є зростком свободи волі в напрямі 

осі 5-го порядку, пов’язаною з золотим перетином, з 

відображеннями в нашому усвідомленому краси. Природа 

манить за собою людину почуттями симетрії, гармонії, 

пропорції і цим підпорядковує її (людини) свободу волі 

«власній ноосфері», формуючи ноосферу в біосфері за участі 
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людини. При цьому морфологія життя посередництвом 

ноосфери стараннями людини знаходить морфологію 

соціального життя як симетрію. В зв’язку з цим 

В.І. Вернадським було наголошено: необхідна обробка вчення 

про симетрію в тісному зв’язку з морфологією життя, в зв’язку 

з цим стоїть проблема полярних векторів часу в 

енантіоморфному середовищі [9].  

Теорія «соціокультурної динаміки» (П.О. Сорокін) 

передбачає зміну, еволюцію соціокультурної суперсистеми. 

Людство в ході свого розвитку створює різні культурні 

системи: пізнавальні (наука, релігія), естетичні (мистецтво), 

правові, етичні (система моральних принципів). 

Соціокультурна суперсистема становить картину світу, на 

основі якої формується історичне і соціальне життя 

суспільства. Соціокультурна суперсистема одночасно охоплює 

багато соціальних об’єднань і розвивається за своїми 

внутрішніми законами. Соціокультурна суперсистема в своєму 

циклічному розвитку проходить три етапи: ідеаціональний, 

чуттєвий і ідеалістичний, які відрізняються за певним 

способом осмислення соціальної реальності. 

Важливо підкреслити, що всі означені етапи між собою 

становлять причинно-наслідковий континуум без можливості 

зворотного руху, тобто ідеалістичний етап не може перейти в 

чуттєвий. Розвиток соціокультурної суперсистеми передбачає 

ідеалістичний етан прикінцевим, в подальшому – все 

розпочинається спочатку, з ідеаціонального. Для молодої 

України ця теза становить основну освітню проблему: 

розпочинати слід рух в освіті з ідеаціонального засновку її 

передісторії. За П.О. Сорокіним, мистецтво ідеаціонального 

суспільства повністю релігійне. Його теми – це Бог і 

надприродне буття, спокутування гріхів і спасіння душі. 

Субстанціональним для ідеаціональної фази є ставлення 

людства до  священної надсили – бога як до абсолютної 

зверхчуттєвої і зверхрозумної цінності.  З проходженням 

ідеаціональної фази  релігійна система цінностей починає 
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занепадати і відбувається перехід до ідеалістичної системи для 

пошуку істини синтезом віри і науки – чуттєво. Ідеалістична 

система істини займає проміжну ланку між чуттєвою та 

ідеаціональною системами і об’єднує в своєму бажанні 

синтезувати в одному цілому божественну, чуттєву і 

діалектичну істину. Чуттєва система передбачає пізнання світу 

за допомогою домінанти інтелекту і раціональності. Основною 

цінністю при цьому постає людина. Велике значення в рамках 

чуттєвої системи набуває гуманізм і побутовий комфорт – 

цивілізаційність. На підставі проведених польових досліджень, 

а також досліджень відомих особистостей (М. Ганді, 

християнських святих і т. д.), П.О. Сорокін сформулював закон 

поляризації, згідно з яким результатом соціальних та особистих 

криз є реакція в напрямку позитивної (альтруїстичні нахили), 

або негативної (гедоністичні нахили) моральної мотивації [36]. 

 За О.Л. Чижевським, динаміка геліофізичної активності 

визначає характер розвитку багатьох земних процесів – від 

суто фізичних до психічних і соціальних. Дев’ять разів на 

століття, по два-три роки кожен, сонячні пертурбації 

посилають в простір, образно кажучи, частинки атомного та 

ядерного розпаду високих енергій, сильні фотонні і радіо 

випромінювання. Відповідно, кожен раз протягом двох-трьох 

років всі прояви земної неорганічної та органічної природи 

приходять в збудження (магнітні та електричні бурі, 

землетруси, смерчі, повені, пожежі лісів тощо). Активізуються 

мікроби і віруси, по всіх континентах прокочуються епідемії і 

пандемії, загострюються хронічні захворювання, зростає 

загальна смертність у всіх країнах. Нервова система, будучи 

чутливим приладом живих організмів, відчуває підвищені 

навантаження. Соціальна поведінка людей так само 

модифікується, оскільки людський організм резонує відповідно 

до зовнішнього космічного середовища. Однак розум людини 

може знаходити і знаходить способи звільнення від деяких 

негативних впливів, поглиблюючи знання про їх циклічний 

характер в складі еволюціонуючої матерії та досліджуючи 
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протікання як соматичні явища [45]. Тож, пізнання духу з 

розумінням пульсацій життя (циклічності розвитку) – на часі. 

А чи світ не є по суті світом духовним насправді, що 

вживає матерію для свого віднаходження? – словами 

Г. Друммонда звертається до наукового загалу В.М. Бехтерєв у 

1919 р. На його думку, духовне пов’язане із затримкою 

нервового струму. Нервовий струм, у свою чергу, – 

трансформована фізична енергія певного роду. Духовний бік 

людської особистості, якщо розуміти під цим усі суб’єктивні 

процеси та тісно пов’язані з ними зовнішні прояви, в результаті 

є похідною зовнішніх енергій та наслідком затримки, а отже, 

найвищої напруги енергії в центрах мислення. У такий спосіб, 

між нервово-психічною й так званими  фізичними  енергіями 

діє спільно, як місток на переході нервово-психічної енергії в 

інші види енергії і навпаки. Тож, всі сили природи наповнені 

взаємодією, беруть співучасть у творенні людини і тим самим 

доповнюють нею (людиною) безкінечно віддалене начало [3].  

Г.Ф.Б. Ріман у світлі створеної ним геометрії увів для 

аналізу простору функцію (функція Рімана) – вона неперервна 

в усіх ірраціональних точках і розривна – в усіх раціональних 

точках речовинної осі [35, c. 1122]. Ірраціональне – нерозумне, 

безсвідоме, віра. Раціональне – протилежне ірраціональному, 

впливає на свідомість, знання, освіта, наука. Ірраціональне – 

атрактивне (притягує), красиве (вабить) і у свою чергу – 

опирається на раціональне. В основі краси реального присутнє 

число – вимір гармонії, стала пропорція або золотий перетин 

(число Фібоначчі). Ось тому такі феномени, як любов, 

мистецтво, релігія, є великими побудниками розуму через 

невидиму форму – дух, як просторово-часову форму 

(розвивається фрактальність), що сукупно синерґує у Світі й 

світі душі (виникають афекти) в складі системи: 

а) ірраціональне – раціональне; б) задоволеність – 

незадоволеність. 

«Ірраціональне-раціональне» діє в індивіді станом 

емоційних процесів з намаганням  «задоволеність – 
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подовжувати, а незадоволеність – спиняти, вкорочувати», – 

рухає людиною у житті. Звідси, як на нас, маємо факт – дві 

пари сил «pro» i «contrа», які в свою чергу утворюють 

«координуюче третє», силу-волю як здатність само «зростити» 

ціле – рухатися цілеспрямовано – значить розумно в складі 

духовного (простір+час): саморухатися (одномірний характер 

дії – вносить асиметрію на рівні моно-ціль), саморозвиватися (n 

– мірний процес – вносить асиметрію на рівні полі-ціль або 

Мета). В системі педагогічної дії зовні – пред-Мети навчанням 

орієнтують, шукають і уточнюють мету-внутрішю: виховання, 

учіння. 

Духовне пов’язане із затримкою нервового струму людини 

(за В.М. Бехтерєвим), припускаємо  Простором-космосом-

матерією, – а це означає струмами (полями)  матерії, що ми 

пізнаємо як простір-час каналами відчуття і пізнання. 

(Довжина нервової тканини людини сягає відстані від Землі до 

Місяця – близько 400.000 км). 

Отже, Духовність як Мета-місія Людини – асиметрія, що 

індукується в протидії Природі і проявляється як час 

протікання істини, ймовірна історія – хвильовий феномен 

назустріч Космосу (хвилювання). Результатом такого процесу є 

пентагональна симетрія – сутність виключно притаманна 

живому (п’ята ступінь симетрії в мінеральному світі відсутня). 

В динаміці індивід сприймає «Я-пентагонально» зовнішні 

детермінуючі фактори від парної (х2) симетрії Природи, від 

дипентагонального індивіда, що еволюціонує поряд,  і 

пентагональною структурою смислом-метою і 

пентагонально-організованою реальною дією як присвоєною 

сутністю перетворює їх в моменти власного самовизначення – 

живе, виробляючи час, який і пізнає. Для особистості 

дискретність мисленого відображення визначає дискретність 

сприйняття, виокремлення окремих об’єктів на загальному 

фоні для власної користі, вжитку. Дух людський визначається 

рефлексами, що формуються в результаті цілепокладання.  
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Модель суспільства як полярно-енантіоморфного об’єкту і 

людини як його носія є по суті фундаментальною основою 

щодо націлювання пізнання при написанні сучасних 

підручників для молоді і дорослих. Сьогодні синтезом 

фундаментальної і прикладної науки слід активно зрощувати 

для ноосферного світогляду гідну опору – ноосферно освічену 

особистість. Але для цього потрібна нова наука – ноосферна 

педагогіка і нова методологія для її застосування – 

психокосмопедагогіка.  

Передчуття людиною мислячою ймовірності небачених до 

цього ускладнень щодо керованості розвитком планети 

(демографічний перехід, культурно-цивілізаційна 

трансформація, екологічна криза) спричиняє неймовірно 

стрімкий розвиток науки в напрямі міжкультурної комунікації, 

пов’язаний із завданням суспільства і педагогіки виховувати 

людину істинну – тобто синхронну щодо нашого життєвого 

періоду, хронотоп (термін О.О. Ухтомського) якої повинен 

мати більш високий ступінь звільнення внутрішньої енергії для 

більш ефективної участі в геологічних процесах, ніж було до 

цього – ноосферну домінанту. Це твердження становить 

робочу гіпотезу викладу – лейтмотив. 

У свою чергу порушені людиною геологічні порядки в 

противагу дії homo sapiens ще активніше впливатимуть в якості 

навігатора на розвиток ойкумени, а порушені зв’язки в ній все 

глибше відчуватиме і проявлятиме цей сучасний хронотоп 

людини, який діятиме як освіта дорослих: учінням кожного на 

благо всіх (за В.І. Вернадським: «учащийся народ» – рос.).  

Отже, ноосфера знаменується здатністю соборної 

особистості здобутим системою освіти ресурсом – звільненою 

наукою в складі освіти мислительною енергією Розуму – 

пілотувати біосферу в умовах вимкненого «автопілоту 

природи». Для цього слід педагогікою навчити Розум діяти 

логічно в дусі Часу. Адже в процесі творчості відчуття часу для 

особистості зникає, стан творчості синхронізує людину і світ. 

Цей новий стан свідомості неодмінно виховає ноосферну 
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домінанту в суспільстві і проявить лоцію освіти. Але слід 

пам’ятати – ноосфера біосфери це її певний етап, що залежить 

від якості людини. 

Освіта – стан інформаційного буття, об’єкт когнітивізації, 

перетворююча діяльність мислі; умова (інформаційний обсяг) і 

рівень (стан) організації людського в природі й природи в 

людині: інформаційний синтез; енергія, що втримує діяльність 

людини; функція виявлення стану організованості, міра 

гомеостазу, стан самоусвідомлення людиною її власного напряму 

діяльності (профілю), стан пізнавальної активності, творчості, 

учіння; стан свідомості діяти й жити разом. 

Освітологія – логіка освіти, спираючись на 

міждисциплінарну науку синергетику, засадами 

фундаментальної науки ліквідовує плутанину між смислами 

щодо встановлення сутності порядків структури ноосфери, 

вивищуючи людський дух пізнанням законів про природу, 

людину як одвічного «вчителя-учня», а школу як майстерню з 

пізнання суспільних законів життя – законів розвитку.  

За свідченнями В.П. Казначеєва, в системі «накопичених 

знань світової науки» 95% займають наші уявлення про 

сутності мікро і макрокосмосу неживої, косної речовини, а 

«для розуміння живої речовини залишається дуже мало місця» 

[9]. У зв’язку з цим ноосферним світлом має запалати маяк – 

Національна академія наук України, закладена В.І. 

Вернадським, в якій наука, що діє з благословення В.І. 

Вернадського, має ставати відзнакою точок росту освіти і 

організатором нашого часу, рушійною силою смислів 

ноосферної доби в змісті освіти, інтегратором академічних 

зусиль на шляху цефалізації біосфери, очільником локальних 

ростків ноосфери в складі етнокультурних кластерів станом  

освіти регіонів біосфери України на засадах «свободи мислі» 

особистості.  

У листі В.І. Вернадського своєму старшому колезі і другу 

професору І.І. Петрункевичу від 2.11.1923 р. написано: явища 

життя взагалі, а культурного людства зокрема, пов’язані зі 
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збільшенням звільненої, здатної до виконання роботи світової 

енергії, чого ми не помічаємо в жодному іншому природному 

явищі, окрім можливо радіоактивності, або ж ще не доведених 

космічних процесів в зорях і, можливо, неіснуючому світовому 

ефірі [52].  

Творча особистість – стратегічний ресурс освіти і науки 

України. Саме вона чинить самоорганізацію густини 

індивідуального потоку часу для створення демографічної 

стабільності як балансу поміж свободою персоніфікованої 

творчої еволюції і усвідомленою колективною несвободою 

суспільства в епоху ноосферу. Поряд існує проблема 

досконалості людського мозку, якому потрібен відносний хаос 

(головні чинники: їжа, дихання, інформація, набуті інстинкти) 

для організації власної самоорганізації як прогресу людини.  

За В.І. Вернадським, досягнутий рівень мозку (центральної 

нервової системи) в досягнутій еволюції не спростовується, не 

йде назад, тільки вперед [8].  

Таким чином освітологія ноосфери поставила проблеми 

освітології в світлі тріалектики, яка б оперувала мислення 

суб’єкту на тлі синтезу еволюціонізму, функціоналізму і Я-

концепції особистості. Тобто в полі зору педагогічної дії має 

бути цілісно поставлено праве (реальне), ліве (символічне) і 

потік часу особистості (онтономічне в створі онтології), що 

обіймає системно хаос з утворенням нового образу реальності з 

позначенням його іменем і числом. 

У полі триєдиної логіки життя заслуговує на увагу 

цілісний погляд А.С. Харитонова на проблему розвитку живої 

речовини, що може послугувати засобом концептуалізації 

освітнього каналу: життя виникло шляхом ускладнення 

структури живої речовини, яка служить природнім механізмом 

самоврядності. Суспільство може підтримувати існуючу 

організацію колообігу енергії, відшукуючи нову гармонію 

структурних відносин. Нова гармонія відносин в суспільстві 

досягається шляхом розкриття творчих можливостей кожної 

людини як природного механізму самоуправління розвитком 
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суспільства (самоврядність), здатного підтримувати 

організацію довкілля. З досвіду відомо, що складні фізичні, 

біологічні і соціальні системи створюють у процесі еволюції 

нові структури й сили в природі, нові способи перетворення 

інформації,  речовини і енергії. Їх еволюція не описується 

другим законом термодинаміки і характеризується саморухом 

по спіралі. 

Тож, для описання стратегічної  мети у вимірювальних 

показниках необхідно визначити інше вираження законів 

збереження і перетворення енергії, а також установити інші  

механізми причинно-наслідкових зв’язків з урахуванням 

резонансної взаємодії різноманітних структур, для яких має 

місце принцип триєдності, рівновага згідно золотої пропорції і 

динаміки складних систем згідно «законів краси». 

Така задача розв’язана в теорії симетрії хаосу і порядку, 

яка описала закономірності взаємодії процесів розсіювання і 

концентрації енергії. Вона встановила модель розвитку 

організацій як рух потрійною золотою спіраллю, де дві спіралі, 

що характеризують розподіл доступних координат та 

імпульсів, стискаються (згущують час) з кроком ряду 

Фібоначчі, а спіраль, що характеризує розподіл доступної 

структури, розгортається з кроком ряду Люка. Сродний труд 

(за Г.С. Сковородою) для людей закладений ще в механізмах 

саморуху організації колообігу енергії в природі, тобто в 

законах організації косної матерії. В.І. Вернадський назве цю 

апріорну сутність законом фізико-хімічної єдності живої 

речовини. Людство при цьому не є виключенням. 

З золотою пропорцією пов’язані три вихідні функції 

організації природи: 1) причина саморуху, що викликає нові 

структури, 2) умова виживання організації і 3) механізми 

зворотного зв’язку, що підтримують існуючі організації в 

рамках золотої пропорції.  

Гармонія відносин реалізується в організаціях для їх 

виживання двома способами: за рахунок спрощення або 

ускладнення механізмів самоврядності. Розвиток протікає 
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потрійною золотою спіраллю.  Життя і людина виникли на 

шляху пошуку золотого перетину за рахунок ускладнення 

механізмів самоврядності. Тому людині належить розкривати 

свої можливості й гармонізувати себе і оточення за законами 

гармонії відносин – в певних кількостях-якостях, коли закон 

розвитку як рух по потрійній золотій спіралі задано. Іншими 

словами, стратегічна мета  соціально-економічного 

управління задана законами виживання організації як колообігу 

енергії в природі і суспільстві, нею слід навчитися 

користуватися в педагогіці й навчити майстерно оволодівати 

цими знаннями в теоріях, технологіях і в соціальній практиці [43]. 

Стрімкі зміни у соціальній палітрі ХІХ-ХХ століть 

призвели до антиномічного в політиці і соціології, сплутаного 

семіотично симбіозу дії інстинктів і уяв. Ось і наукових 

спекуляцій у цій сфері – не на один порядок більше. 

Фінансово-олігархічна складова економіки світу з її штучним 

відбором мозку неодмінно поступиться природному відбору 

через ствердження і прогрес наукової думки в освіті, культурі 

посередництвом вивищення особистості на засадах сортингу 

людини творчої для утворення творчого начала колективів. 

Або настане ноосфера й життя в демократичний спосіб, 

відповідний ноосфері, або людство буде відкинуте в стан 

«соціального мауглі».  

З поміж головних інстинктів (їжа, розмноження, 

домінантність) проявленням в людині людини з допомогою 

сім’ї, школи і суспільства в наш час мусить зростати 

домінантність творчої особистості як профільний канал 

набуття соціальних рефлексів за принципом верховенства 

конституційно просвітленої демократії. Просвітленість 

наступить за умови і лише тоді, коли науковий дискурс зійде 

до основ пізнання законів природи і нової гармонізації 

природного і соціального права з відображенням цього синтезу 

в геномі як симетрії, краси… 

Психологія ХІХ-ХХ ст. по суті не виконала власну місію 

щодо розпізнання схожості-розхожості людини для 
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встановлення гармонійних зв’язків соціальної конструкції. 

Психологія структури особистості має перерости в психологію 

якості особистості на основі виявлення кореляційних зв’язків 

між структурою функціонування центрів кори головного мозку  

і готовністю особистості в складі соціуму активно впливати на 

хід земної цивілізації. Психопедагогіка цього питання полягає в 

поєднанні діалектичної позиції особистості в процесі 

критичного сприйняття дійсності з намірами правильної 

перетворюючої дії в ойкумені з пізнанням її власної стійкості 

(збереження і передача генома) в природі як стійкості 

різноманіття (параметрів) мозку виду homo sapiens при 

народженні нових поколінь – потреба сортаментного підходу 

до людини homo sapiens faber. Цим самим 

удосконалюватиметься соціальний маркетинг ноосфери, 

підносячи кібернетичну суть суспільної організації з 

виключенням всіляких ризиків – від мутагенних до 

соціопедагогічних.  

Зріла особистість (від 20 років) станом тріалектики 

супроводить себе саму станом стійкого розвитку протягом 

життя в умовах освіти дорослих. При цьому вона мусить себе 

поставити в стан добровільного обмеження свободи  волі в 

демократичний спосіб – дотримуватися дорожньої карти 

людської спільноти, на якій передбачено наукою траєкторію 

кожної людини в світлі її обдарувань. 

Наше переконання – ноосферна педагогіка зрощує 

«світовий хронотоп» у людині часу ноосфери ізоморфно й 

доцільно в регіонах біосфери як у клітинах, де ситуативно 

виникла умова бієктивного (квазіповного) зчитування 

інформації соціальним сканером за участю освіти з образів 

лакун ойкумени, на відміну від ін’єктивного зчитування 

(часткового). Повнота і цілісність сприйнятого індивідами 

формує цілісність ноосферної соборної особистості – проблема 

симетрії в системі «людина-природа».  Саме цей аспект змушує 

творити симетрію між педагогікою і психологією як причину і 

наслідок одночасності спільної діяльності, яка збурюється 
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емоцією (афективно) – синергією (резонансом) здобутої ззовні і 

вихованої з ДНК архівної інформації системою «вчитель-

учень» і прокладається логікою порядків вчинків як ціннісно-

смисловий феномен проникнення пізнання, що містить напрям 

– свій простір-час і своє учіння – реалізується через відповідний 

зміст освіти.  

Хірально-симетричний відтінок цього простору-часу 

відображає структура ДНК набутим темпераментом як 

почерком пізнання – індивідуальним стилем або профілем. 

Вибір «профілю навчання» над вибором «навчального 

профілю» – процес довготривалий, послідовний, неперервний і 

складний, здійснюється на всіх етапах навчання і розвитку 

людини.  

Система профільного навчання реалізує державний 

освітній стандарт в контексті регіональної спрямованості. 

Завдяки профільній зорієнтованості предмета державного 

стандарту в його складі може реалізовуватися вагома частка 

(«екземплярна» складова – до 40%) регіонального стандарту 

освіти. У межах варіативної складової навчального змісту 

реалізується інша частка регіонального освітнього стандарту 

(регіональний інваріант). Шкільний компонент змісту навчання 

містить регіональний інваріант (до 40%) та варіативний 

регіональний компонент – до 20% відведеного часу. В основній 

і старшій школі поряд із загальною освітою учні набувають 

профільно-зорієнтовану трудову підготовку (прикладна-

інтелектуальна навчальна діяльність трансформується в 

інтелектуально-прикладну).  

До головних чинників реалізації змісту освіти ми віднесли: 

 1) Комплексний системний підхід до побудови змісту 

освіти як єдиного контексту активної частини траєкторії 

становлення й розвитку суспільства, творчої особистості в 

ньому, культури.  

2) Виховання людини, здатної впливати на власну освітню 

траєкторію, співставляючи її з національними й 

загальнолюдськими цінностями.  
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3) Взаємообумовлювальний характер діяльнісного, 

ціннісно-смислового та компетентнісного підходів при 

побудові змісту профільної освіти.  

4) Реалізація особистісно-орієнтованого змісту освіти на 

засадах генетичної програми людини:  

– пріоритет загальнокультурних цінностей особистості; 

– можливість саморегуляції в умовах нелінійних змін у 

розвитку суспільства, здатність впливати на ці зміни за ради 

власного успіху й суспільного прогресу; 

– оволодіння рефлексією як умовою власного 

особистісного виміру; 

– проєктування власних програм досягнення успіху; 

– пошук автаркії (рівноваги): у поведінці й взаємодії 

афекту та інтелекту, у логіці предметів і навчальних смислів, 

у самодіяльності тощо; 

– уміння вчитися, використовувати власні помилки для 

пошуку правильних кроків; 

– генерувати ідеї як вияв внутрішньої напруги особистості, 

пізнавальну активність, інтереси (як зону тяжіння структури 

особистості) у напрямі певної діяльності як самодіяльності, 

діяльності як взаємодіяльності, взаємомислення;  

– реалізовувати виявлені задатки, розвинуті здібності й 

нахили як контекст профільної діяльності;  

– реалізація навчальної діяльності як умови безперервної 

трансформації суспільної діяльності особистісним каналом 

(культурним): «прикладна-інтелектуальна» – «інтелектуально-

прикладна», як помноженої активності. 

Регіон розуміємо як відносно замкнуте територіальне 

недержавне соціально-виробниче утворення, яке 

характеризується відносною самодостатністю й здатністю до 

самовідтворення соціально-виробничих функцій і відповідної 

інфраструктури, вбудоване у функціональну структуру 

космобіотизованого геопростору; територія адміністративної 

області, краю, група адміністративних районів або окремий 



35 

район, містить у своєму центрі мегаполіс (місто або систему 

міст), щільність населення спадає від центру до периферії. 

Але чи належно рухається Україна шляхом Розуму, 

характерною ознакою якого є процеси перетворення надбань 

фундаментальної науки та інноваційних інтелектуальних 

технологій у вирішальний фактор еволюції за допомогою 

освіти? Як відомо, істина існує тому, що існує людина. Якщо 

вона її не знає, значить вона хвора хибами. Помилки людини не 

залежать  від природи, вони залежать від історичного моменту. 

Якого?  

На це запитання і на запитання «що робити?» має 

відповідати освіта, яка все ще не стала проривною, 

відповідною часу або історичному моменту, але цей привид 

вже бродить десь поруч з «ліхтарем Діогена», шукаючи людину 

істинну для відповіді.  

Все залежатиме від системи «Вчитель» і її педагогічної 

здатності супроводжувати Час – здатності до організації 

творчої розумової взаємодії «вчитель – учень» в умовах 

неперервно-прискореного «перенацілення освіти». Її 

компоненти: 

1. Сукупність людей, які беруть участь в процесі учіння. 

2. Накопичення суспільством знань – предмет учіння. 

3. Множина семіотичних структур для кодування і 

накопичення інформації. 

4. Сукупність людей, які роблять наукове знання 

доступним для вжитку. Компоненти управління:  

а) сукупність «фільтрів» (програми, підручники, 

посібники);  

б) способи досягнення мети – засоби, форми, методи 

педагогічного впливу; 

в) педагоги, які виконують ряд специфічних функцій, 

основною з яких є управління педагогічним процесом. 

Зовнішнім середовищем педагогічної системи є людське 

суспільство в цілому, регіонально структуроване (тут маємо на 

увазі біосферний регіон). Таку систему мусить зростити 
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фундаментальна наука а priori. Для її створення на щастя в 

України є критерій – Володимир Іванович Вернадський (1863-

1945). 

Життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло 

потоку речовин, енергії, інформації. Таким є Кременчуцький 

біосферний регіон (рис. 1) – південно-західна окраїна 

Полтавщини, сусідить із Дніпропетровською (існує пропозиція 

перейменувати область на Січеславську), Кіровоградською 

(можлива зміна на Кропивницьку), Черкаською областями. 

Центр регіону – складають три міста: Кременчук, Горішні 

Плавні, Світловодськ; периферія регіону – 6 аграрних районів 

(Кременчуцький, Світловодський, Онуфріївський, 

Кобеляцький (частково), Глобинський (частково), 

Козельщинський (частково).  

Навколо цього регіону концентром розміщений 

макрорегіон – Центральне Подніпров’я. Ситуація в Україні 

2014-2020 рр. проявила морфологію духу країни як біосферні 

макрорегіони – Західний, Центральний, Східний, Приморський, 

тенденції регіоналізації теоретично спостерігали раніше.  

 
Рис. 1. Кременчуцький біосферний регіон («Земля Самара» з центром 

– район м. Кременчук, м. Горішні Плавні, м. Світловодськ). 
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У 1917 році М.С. Грушевський цей регіон назвав «Земля 

Самара». За реконструкцією Г.О.  Клімова («Рождение Руси». 

Тверь, 2009. 560 с.), Самар – дух світла; племена ар-кеше 

(«чисті люди») поклонялись духу світла, тому називались 

іменем цього духа: Самар (звідси Шумер). На цій території 

протікає ріка Самара – притока Дніпра. З Центрального 

Подніпров’я можливим є освітнє проєктування біосферних 

регіонів часу Ноосфери – без чого ноосферний розвиток в 

складі біоетногенезу по суті стане хибою. Буде чи не буде 

знайдено легендарну бібліотеку Ярослава Мудрого, – але 

маємо вже принаймні три літературних раритети (архів 

Кам’яної Могили – КМ, «Веду», «Велесову книгу»), які 

безперечно сягають ХІІ-VII тис. до н. е. і підтверджують 

свідчення вавілонського історика Бероса: найдавніші Святі 

Книги зберігаються в Скіфії, тобто між Дунаєм і Доном. Час 

вже опанувати нам Богодану позицію, – говорить Ю.О. Шилов.  

Отже, маємо конкретний початок і (прото-пра-) 

української етнокультури, і цивілізованої історії її країни й 

народу. Ніякі інші народи такого не мають – і це твердження є 

не політиканством, а емпіричним висновком із комплексу 

окреслених наукою фактів. І аж ніяк не український 

націоналізм привів подружжя етнічних меланезійки та індіанця 

до показу в своїй книзі «Atlantis Motherland» (Pukalani–Maui, 

2003) зародження світової цивілізації на допотопному дні 

майбутнього Азовського моря, до зображення на обкладинці 

книги герба України на тлі планети Земля (Ю.О. Шилов [48]).  

Центральне Подніпров’я з окраїнами – особлива територія 

Євразійського континенту, навколо якої спостерігається 

обертання народів за останні 24 тис. років, які належать до 

індоєвропейської мовної групи. Саме з Центрального 

Подніпров’я можливим є освітнє проєктування біосферних 

регіонів часу Ноосфери – без чого ноосферний розвиток в 

складі біоетногенезу по суті стане хибою. 

Особистість Володимира Івановича Вернадського у 

великій мірі стає маркером світогляду людини ноосферної доби 
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і її культури, по особливому актуалізується для України і 

Кременчуччини зокрема як осередку самоорганізації на 

планеті. Україна – його земля, її ґрунт і силу «живої речовини» 

Вернадський досліджував і знав досконально. У 1890-1891 рр. 

Володимир Іванович разом з В.В. Докучаєвим зайнявся 

ґрунтознавчими дослідженнями в Полтавській губернії. 

Особливо плідно він працював над питаннями ґрунтознавства в 

пониззі р. Псел. на Кременчуччині, яка пам’ятає і шанує 

В.І. Вернадського (рис. 2).  

 

  

  

 
Рис. 2. Знаки пам’яті про В.І. Вернадського на Кременчуччині: 

меморіальна дошка В.І. Вернадському і В.В. Докучаєву (м. Кременчук, 2002 р.); 

пам’ятний знак з меморіальною дошкою (с. Омельник Кременчуцького району 

Полтавської обл., 2004 р.  На фото зліва направо: В.М. Губарь, С.І. Кигим, О.О. 

Ігнатенко, А.П. Самодрин, О.І. Шереметьєва, В.М. Самородов); пам’ятник В.І. 

Вернадському (м. Кременчук, 2005 р.); пам’ятний знак з меморіальною дошкою 

(с. Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської обл., 2007 р. На фото зліва 

направо: М.В. Шевера, Л.М. Биндич, А.П. Самодрин, Ю.О. Шилов, 

В.В. Протопопова, В.В. Рибалка).   
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У свій час Полтавщина зманила Володимира Івановича 

своєю чарівністю і енергетикою, йому дуже добре працювалося 

на цій землі, особливо в Шишаках на Бутовій горі, на Кобилі – 

невеликий гірський хребет, що збігає з гори до низу, до берега 

р. Псел. Шишаки – селище на півночі Полтавщини –  саме там 

зародилося його вчення про живу речовину та біосферу. 

Перед смертю вчений передав до Академії наук України 

свої спогади, в яких зазначав: я вірю у велике майбуття і 

України, й Української академії наук… Користуючись 

терміном Л.М. Гумільова «пасіонарність» [12], скажемо, що  

В.І. Вернадський як особистість  є «зверхпасіонарністю» поміж 

людської природи – очолює ноосферу України. 

Віруємо в це, бо відчуваємо той інтуїтивний канал, яким 

зійде благодатний вогонь освіти – буде свято (світло) і в 

нашому українському ноосферному домі…  

Освіта є найважливішим соціальним інститутом і 

залишиться ним доти, поки людина розумна зуміє себе 

реалізовувати як гармонізуюча ланка біосфери епохи ноосфери 

– людина істинна. Ноосфера і Космос – нова екологічна ніша, 

яку вимагає для аналізу людина істинна і її цивілізація.  

Орієнтація наук на світоглядні орієнтири 

В.І. Вернадського – з одного боку та на його постать, як велику 

особистість – з іншого, становить нагальну проблему для 

сучасної науки і, особливо, – для сучасної педагогічної науки і 

психології, які педалюють розум у царині Життя. 
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3. ДЕМОКРАТІЯ, ЕТНОКУЛЬТУРА І 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК 

СОРТИНГ 

 

Становленню ноосфери характерне зростання густини часу 

в умовах побудови демократії з опорою на освічену людину, а 

по сучасним міркам – космічну особистість, що вміщує 

протяжність прискореного часу – творчість. 

Симфонія прискореного часу становить тембр часу, є 

проблемою сучасної науки. У взаємодії антропоцентризму і 

антропокосмізму на перетині індивідуально-соціального і 

соціально-індивідуального народжується пояс демократії як 

соціальної клітини планети – містить свій тембр часу, який 

створює потік учіння. Учіння підносить народну масу 

особистісно керовано системою освіти до стану самоврядності 

– публічного адміністрування. Основа демократії – 

самоорганізація суспільства наукової релігії, персоніфікована 

творча еволюція, що передбачає проєктне мислення в напрямі 

соціальної цілісності як системи колективів, що діють de iure. 

 У 2018 р. Римський клуб на честь свого півстоліття 

існування видав Маніфест [53] («Come on! Капіталізм, 

близькорукість і руйнація планети»). Автори цього ювілейного 

звернення – два президенти Римського клуба  – Е. Вайцзеккер 

та А. Війкман. Для довідки, Римський клуб був заснований у 

1968 р. італійським гуманістом багатієм Ауреліо Печчеі (1908–

1984). Він слугував дискусійним майданчиком для розгляду 

питань розвитку людства, екосистеми Землі, якостей людини. 

Нині ця організація налічує 36 членів – вчених, філософів, 

мислителів з різних країн світу. 

У першій частині Маніфесту йдеться про поглиблення 

світової кризи, друга частина визначає неспроможність 

сучасного світогляду і пропонує нову освітню  ідеологію,  в 

третій частині наводяться деякі практичні пропозиції. 

 Зокрема йдеться, що фінансова діяльність на планеті 

егоїстично оминає огріхи життя, закриваючи очі на напрями 
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розвитку, які утворюють дефіцит виживання. Величезною 

проблемою залишається потепління на планеті, продовжується 

зростати антропогенне навантаження: з початку ХХ ст. 

населення збільшилось у 5 разів, а економічний оборот виріс – 

у 40, використання палива – в 16, вилов риби – в 35 разів. У 

світі 200 років тому було лише одне місто-мільйонер – Лондон. 

Тепер таких міст на планеті три сотні, включаючи 22 с 

населенням понад 10 млн. Новий планетарний світогляд має 

біти гуманістичним, але не сугубо антропоцентричним; 

відкритим для розвитку, але передбачати стійкість; 

враховувати довгострокову і короткострокову перспективу; 

турбуватися про традицію і наступність тощо. Гуманістичний 

шлях – «вирощування» ноосферної людини – творця і 

мешканця ноосфери, яка сповідує стійкий розвиток. З науковим 

гуманізмом тісно переплітається характер державного, 

міждержавного та наддержавного господарювання – нової 

демократії. Тож, ноосфера для сучасної людини – це, 

насамперед, передова наука, науковий гуманізм і нова (не 

спекулятивна) демократія. Знайти баланс між приватним і 

суспільним благом в значній мірі означає знайти рівновагу між 

економічними претензіями і екологічним імперативом – 

проблема сучасного господарювання на планеті. 

Становий світоглядний орієнтир освіти України – 

ноосферний гуманізм, що опирається на розвиток демократії як 

освітньо-наукового середовища з виробництва великих 

особистостей у поєднанні з завданням зростання середньої 

тривалості життя в країні до 75 і більше років.  

Демократія як прояв часу в людині і суспільстві з 

допомогою освіти стане актуальною для України в повній мірі, 

коли в національній ідеї діятиме культура буття всепланетного 

людства, коли вона забезпечуватиме громадян умовою 

панування творчих сил усіх поколінь народу, сконцентрованих 

національною свідомістю діяти культурно і цілеспрямовано, 

шляхом наукового вивчення свого минулого і сьогодення в 

інтересах майбутнього. 
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Стрижнем ноосферної демократії є демократичний 
екологічний імператив –  підпорядкування народовладдя 
екологічному мисленню як гуманістичній категорії. Демократія 
– робоче тіло ноосферного суспільства, воно мусить суспільно 
визріти і дозріти індивідуально, створюючи належну густину 
соціального часу – епоху ноосфери. Відмітимо, що вік в межах 
75 років для окремого середньостатистичного розвиненого 
індивіду становить пік розвитку особистісного потенціалу або 
пік індивідуальної ноосфери (наші узагальнення 2006 року 
[33]).  

Поважний або третій вік має бути розглянутий в складі 
освіти дорослих по особливому. Він, наповнений якісною 
освітою, відображає стан цефалізації соборного хронотопу, 
символізує долю народу як протяжність смисло-образу освіти 
від символу до знаку, перетворюючи індивідуальну семіосферу 
в  ноосферну релігію, що як джерело вторинних освітніх хвиль 
інтегрує інтелект до стану ноосферної культури на планеті. 
У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. у складі біосфери за рівнем 
індексу людського розвитку (ІЛР) стали пришвидшено 
зростати «локальні ноосфери» світу –  території, де середня 
тривалість життя 75 і більше років. Тривалість життя зростає 
і в Україні, але все ще лишається найнижчою в Європі – в 
межах 70 років. 

Етнокультурний кластер – результат штучного створення 
масиву поселення людей з певними наслідками. Часто він за 
територією є нетотожним регіону біосфери. Проте таку 
етнокультурно-регіональну конструкцію слід тримати в полі 
зору для сучасної освіти, тобто культурний розвиток етносу 
має опиратися на освіту регіонів. 

З аналізу помітно, що точки росту ноосфери у біосфері 
утворюють етнокультурні кластери, що задають стрибок якості 
– перехід регіонального людства до самоврядності біосферних 
регіонів-клітин як рух екосистеми від антропотизації до 
антропологізації території. У місцях культурних розривів – 
все навпаки: відбувається рух до біосферної федералізації і 
автономізації громад.  
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Своєрідний етнокультурний «поліпотентний» кластер 

ноосфери планети у 2019 році (топ-20 країн світу, де тривалість 

життя в середньому становить близько 75 років для  чоловічого 

і жіночого населення разом) утворюють: Японія, Сінгапур, 

Швейцарія, Іспанія, Андорра, Австралія, Франція, Італія, 

Ісландія, Ізраїль, Люксембург, Норвегія, Швеція, Канада, 

Фінляндія, Нідерланди, Австрія, Нова Зеландія, Мальта, Англія 

(з Вікіпедії). Ці країни демократичного стилю управління, 

досить заможні, з високим рівнем культурного розвитку на 

засадах науки, освіти і свободи віросповідання. Досліджуючи 

етногенез, (етіологія) як планетарно-природний процес, 

Л.М. Гумільов показав, що етнічні утворення народжуються, 

переживають пасіонарний період розвитку (1500–2000 років 

або 100–120 поколінь), далі формується урівноважена, 

гомеостатична фаза, потім відбувається ослаблення й 

затухання, згодом асиміляція етносу або його зникнення [12]. 

Розпорядником того, щоб «або асимілювати, або зникати» є 

присутність у етносу локальної ноосфери або її колективна 

недосяжність ходом розвитку його організації. 

Отже, індикатором (критерієм) становлення 

етнокультурного ноосферного синтезу назвемо досяжність 

етносом певної середньостатистичної для етнокультурного 

кластеру тривалості життя – близько 75 років в середньому для  

чоловічого і жіночого населення разом в демократичний спосіб 

життя. 

Нова або «ноосферна освітня парадигма», що покликана 

об’єднати в «єдине» українське населення ще не виробила 

традицію ноосферної демократії регіонів як культуру через 

відсутність методу – встановлення механізмів прямої 

демократії (є завданням для сучасної освіти). В Україні, на 

наше переконання, в свідомості народу виникли: інтермісія, 

пауза, певна байдужість, викликані насамперед зміною 

орієнтирів розвитку, відносно яких запізнюється освіта. 

Особливою проблемою для ноосферної освіти стає 

соціальний  інститут «сім’я», в яку людину вводитиме не лише 
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звичай, який «обслуговує» основний інстинкт щодо збереження 

й відтворення роду чи родова традиція, а  і стан творчої 

еволюції особистості, яка наведе нові «ноосферні порядки» в 

душевному середовищі поселеннєвої культури в цілому і 

зокрема сімейні – неодмінно в демократичний спосіб зміниться 

історично набутий кодекс норм і правил усередині соціуму для 

його збереження та подальшої гармонізації. 

Українські філософія, наука, освіта, релігія разом поки що 

не домовилися інтегрувати власні субкультури в ноосферну 

культуру як потенціал посилення процесу цефалізації з 

утворенням ноосферної демократії. А це ставить завдання НАН 

України разом з НАПН України ставати ініціаторами такого 

синтезу ради єдності нації. 

Альтернативою глобалізації з утворенням монокультури 

світу (термін В. І. Вернадського) стає біосферна регіоналізація 

етнокультурного розвитку в складі полікультурної 

міжрегіональної кооперації освіти і праці – протікає частково 

як етнокультурна кластеризація з утворенням ОТГ – 

об’єднаних територіальних громад. Попереду – формування 

територіальних округів або краще – земель… Проте 

регіональний компонент змісту освіти в Україні запізнюється 

до розробки і втілення. 

А він би зміг зняти напруги на межі – на кшталт: Донбас, 

Закарпаття, Крим тощо. Освіта без правильної мети, 

зосередженої в змісті освіти, – історична спійманка, що 

виробляє цивілізованість замість цивілізації, прокладаючи 

шлях до некросфери (термін В.П. Казначеєва), до спустошення 

поселеннєвої культури. 

Людина створила культуру як «другу природу» або 

«символічний всесвіт» [24; 47] – і в такому вигляді світ 

культури з’являється перед учнем як наслідок, а не як причина. 

А слід культурний доробок помічати, відштовхуючись від 

причин, які змусили його створення або виникнення – так 

мають починатися всі шкільні предмети. Поняття, смисли, 

артефакти і об’єднуючі їх культури є продуктом діяльності 
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людської особистості в складі Живої речовини Вернадського – 

вихідний принцип відбору змісту освіти для побудови 

педагогічної свідомості. 

Пред’явлення знання як і його сприйняття в ідеалі при 

побудові гуманітарних предметів у більшості випадків для 

сучасної школи поки що поставлене з ніг на голову – ключова 

проблема лінгводидактики. Освіта для підростаючого 

покоління має будуватися предметно, а головний метод 

пізнання становити проблемне навчання; освіта для дорослих 

формується за проблемами, а головний метод пізнання – 

предметне бачення: конкретне, системне, синергія, проєкт, 

ефект.  

Гуманітарна освіта в складі освітніх профілів має ставати в 

ідеалі  ноосферною, що супроводжує розвиток синхронно, 

діахронно, як стан трофізму, на засадах принципу 

доповнювальності. На рівні смислового аналізу не можливо не 

помічати корінь «vita», що належить поняттям «освіта» (ось-

життя, термін С.Д. Рудишина) і «розвиток», де виток походить 

від «vita-життя». Освіта опирається на розвиток, формує 

культуру як життєвий досвід умовами ін’єктивного (часткового 

при антропотизації) або бієктивного (квазіповного при 

антропологізації) зчитування об’єкту. Процес розвитку 

підпорядкований алгоритму: зародження – зростання – 

розвиток – розквіт – згасання – смерть.  Це основний 

ізоморфізм, що відображає складність феномену життя на всіх 

його етапах. 

Спорадичність цілеутворення і проєктності педагогічної дії 

як правило виникає через недоусвідомлення феномену 

розвитку, що в свою чергу  призводить до репресивної 

педагогіки, в значній мірі наділяє культуру життя парадоксами 

– внутрішніми опорами й забирає людську енергію в процесі 

розвитку народу, перетворюючи його в народну масу. 

Реальним критерієм успіху педагога ХХІ с. стає не лише 

урок, його предмет, авторитет професіонала (категорія, звання, 

науковий ступінь тощо), а і наше життя, виміряне індексом 
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людського розвитку – ІЛР (поєднує три показники: валовий 

внутрішній продукт – ВВП на душу населення, рівень 

грамотності й тривалість життя) в умовах регіону біосфери – 

може вживатися як показник ефективності педагогічної дії на 

переході до ноосферної педагогіки. Україна в 2019 році посіла 

133-е місце у міжнародному рейтингу «щасливих» країн з 156 

держав, які традиційно досліджує група науковців на 

замовлення ООН. Крім того, в Україні існує найбільша в 

Європі різниця в тривалості життя чоловіків і жінок – жінки 

тепер живуть в середньому 77 років, чоловіки – 67, а це на 12-

15 років менше, ніж у країнах Західної Європи. Піднятися до 

рівня добробуту Швейцарії – чому б не національна ідея і мета 

освіти? І підйом цей відбудеться обов’язково, якщо розпочати 

його проєктно з демократизації школи як осередку 

громадянського суспільства, з виховання вчителя-громадянина 

як рушійної сили ноосферної доби, мудрого життєроба. 

Такий мудрець має бути у певній мірі сучасним 

богофілософом. Нині без ноосферної філософії не мислимо 

діалог культур на планеті, сучасний розвиток фундаментальної 

науки, що як ніколи відчула гуманітарні береги – з одного 

боку, і невичерпну жагу пізнання на межі – з іншого. За П. Адо 

«філософія є активність, сенс якої – вправність у мудрості, але 

вправа ця по необхідності полягає не тільки в тому, щоб 

говорити і міркувати певним чином, але і в тому, щоб певним 

чином діяти, дивлячись на світ» [2, с. 236].  

Ще Августин Аврелій у ІV ст. говорив: знання є благо і 

гідне любові, але воно не вище мудрості. Мудрість наступає як 

автаркія, рівновага мікро- і макросвіту, нірвана… А. Уайтхед 

писав: «Інтелектуальна діяльність розквітає за рахунок 

Мудрості. До певної міри розуміння є виключення причин 

протиріч в інтелекті. Але Мудрість прагне до глибшого 

розуміння, для якого важливі і прогалини в системах понять. Ці 

три складових духу – Інстинкт, Інтелект, Мудрість – не можуть 

бути відірвані одна від одної. Тут ціле як би проявляється в 

своїх частинах, а частини виникають з цілого» [41, с. 439.]. 
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Мудрість – мистецтво вчинку на перетині дії інтелекту й 

інстинкту, коли недомір знання вирішують інстинкти під 

виглядом інтуїції (архів досвіду, історична правда). «Образ 

мудрості» це насамперед семіоавтопортрет – утримує 

свідомість. Свідомість є способом ставлення людини до світу 

через вироблену систему знань, закріплених семіотично – 

категорія насамперед соціальна, але носієм будь-якої 

соціальної ознаки в кожний історичний період є конкретна 

людина, сукупність людей (група чи групи), а також людство 

настільки, наскільки ця якість (свідомість) вихована в людині і 

її соціальному оточенні природою й попереднім людським 

досвідом. У свою чергу для цього людина (людство) виховує 

свою власну «науку виховання». Слід підкреслити, що 

свідомість є властивістю високоорганізованої матерії (мозку), 

що виявляється у властивості адекватно відображати (в формі 

ідеальних образів) оточуюче середовище і на основі цього 

відображення регулювати відношення індивіда і середовища. 

Людину від всього живого відрізняє саме свідома діяльність, 

що наповнює її як мудрість – якнайліпше доповнення до Цілого 

(світу, громади, роду, сім’ї, малої групи тощо). Науково 

просвітлена мудрість є вершиною індивідуальної ноосфери. 

Ноосферна свідомість і діяльність стають для людини 

взаємодоповнюючими (комплементарними) категоріями 

розвитку –  діяльнісна домінанта.  

Наука як об’єктивна реальність, що збуджується освітою і 

діє дороговказом формування ноосфери в біосфері, насамперед 

має послугувати педагогічній освіті діяти евристично в 

контексті часу. І розпочати цей рух слід з поняття «розвиток» 

на засадах думок як емпіричного узагальнення академіка 

В.І. Вернадського для утворення робочих гіпотез розвитку 

педагогічної свідомості. Уточнимо: освіта часу ноосфери – 

ноосферна освіта. 

Профільна освіта – той із каналів ноосферної освіти, який 

окреслює шлях еволюції Розуму на тлі Космосу, носія якого 

позначаємо терміном «людина істинна». Профільна освіта 



48 

знаходить «свою» науку і тим самим оптимізує функціоналізм 

здобутим потенціалом енергії творення для супроводу індивіду 

його духовним шляхом в складі людства, а значить уточнює 

еволюційні процеси в нетрях ойкумени – у біосфері вибудовує 

наукову свідомість, наділяючи  життя антиентропійними 

проєктами. Профільність передбачає активне оволодіння 

інформацією (розуміння), дозволяє знанням перетворюватися в 

інтегральну частку особистості (хронопростір), усвідомлювати 

життя через практичний досвід, зумовлює готовність до 

негайного адекватного використання  здобутого досвіду в разі 

виникаючих потреб – формує компетентність. 

Профільність – вираження досконалості органічного світу, 

є результатом закону природи і будовою світу нашою 

свідомістю – самоскладанням: когерентне хвильове 

енергетичне узгодження конгруентним способом альтернатив в 

синергійній фрактальності як добудові нового взаємосхожим 

образом (хіральна симетрія), що розгортається, будуючи 

хронопростір для цілей поліморфізму і синхронізму як 

«ситуативну домінанту» – властивість переважаючу лише в 

даний момент. Кореляційний зв’язок між соціальною і 

морфологічною організацією людини не повинен бути поза 

проблемою профільного навчання, що передбачає (через 

особистість) удосконалення біосоціального виміру людства – 

олюднення. Людина нашого часу – «часу самоперенацілення» – 

найголовніша проблема ноосфери. 

Ураховуючи, що філогенез переходить в онтогенез не 

випадково, а за певного масиву видових зовнішніх умов, маємо 

справу з досить розбалансованим освітнім процесом в Україні, 

який на початку ХХІ століття: має тенденцію бути ще більше 

розбалансованим; веде пошук моделі внутрішнього 

переструктурування як нової самоорганізації. Таким чином, 

говорячи мовою синергетики, залишається генерувати 

управлінське рішення як організацію самоорганізації для всіх 

елементів педагогічної системи – внутрішньо-системний рух до 

мети: змоделювати навчально-освітній простір і забезпечити 
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його реаліями: «зрозуміти зрозуміле» на більш глибокому 

рівні, цілісно (привести процес навчання до законів про 

інформаційні системи).  

Навчально-освітній простір – диференційована квантова 

(перебуває в певному стані) саморегулююча відкрита 

макросистема, підпорядкована законам розвитку матеріального 

світу (у всьому його прояві), де поширюється педагогічна 

енергія для гармонійної вибудови системою освіти його образу 

– системи зв’язків між особистістю й Універсумом як 

об’єктивною реальністю в просторі і часі. Стан цієї системи 

будемо розуміти як сукупність відносин між незалежними 

параметрами, які характеризують цю систему в певний момент 

часу. Сукупність станів цієї системи  складе простір станів. Рух 

навчально-освітнього простору від одного стану до іншого 

(нового) стану є певною траєкторією руху (складним 

атрактором) у просторі станів (стану освіти й стану навчання). 

Перехід системи з одного стану в інший може відбуватися 

двома шляхами: 1) випадково – коли до такого руху не 

можливо застосувати поняття «ціль», 2) спрямовано – цільовий 

рух. 

У другому випадку – цільовий рух детермінується ззовні 

або станом внутрішнього середовища системи (для нашого 

випадку станом учіння). Але, нав’язати складно побудованій 

системі свою структуру неможливо. Залишається тільки одне: 

вивчити закони, за якими діють ці системи, і створювати 

управлінські впливи, близькі за поведінкою до поведінки 

системи. Таким чином, навчально-освітній простір своєю 

внутрішньою ланкою має простір учіння, зовнішньою – простір 

навчання. Освіта виступає при цьому станом свідомості – 

вимірником інформації, станом накопиченості й 

упорядкованості інформації внутрішньої системи (учіння) і 

станом зв’язку із загальною мережею інформації (сучасність). 

Для управління навчально-освітнім простором необхідно 

мати теорію, на основі якої виконуються операції планування й 

прогнозування багатовимірності життя. З розвитком 
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особистості «розвивається» і її персональний навчально-

освітній простір, що є збалансованою часткою між навчально-

освітнім простором соціуму й навчально-освітнім простором 

конкретного регіону. Тож, особистісний розвиток людини  

протікає як перетин глобальної мережі інформації (навчально-

освітній простір соціуму) з регіональною мережею інформації 

(навчально-освітнім простором регіону), навчально-освітнім 

простором регіону та її індивідуальним. Навчально-освітній 

простір становить педагогічну культуру становлення і розвитку 

ноосферної свідомості за умови педагогічного супроводу 

хірально симетричних:  першої – «реальної природи» і другої – 

«перетвореної людиною» природи. 

Профільна освіта для людини є тим станом, коли 

особистість знаходить саму себе і живе в ньому своїм учінням, 

оперуючи ціннісно-смисловими квантами мислительної енергії 

конкретної людини як космічної істоти, дозволяє культурну 

пасіонарність.  

Відомий принцип А. Ле Шательє гласить: зовнішні впливи, 

що виводять систему із термодинамічної рівноваги, 

викликають в ній процеси, які намагаються послабити 

результати цих впливів, або ж – система, виведена з рівноваги, 

прагне повернутися до неї, ми додамо: діючи сортаментно, 

профільно і водночас кооперативно [35, с. 705]. 

По аналогії з церебральним сортингом (термін 

С.В. Савельєва, аналіз індивідуальних морфологічних 

особливостей мозку живої людини з допомогою томографа з 

високою роздільною здатністю [31]) ми передбачаємо 

існування діяльнісного сортингу, що дозволяє досконалість 

побудови соціальної організації на основі психопедагогічного 

проявлення індивідуальних параметрів здатності до творчості 

суб’єктів організації. Будь-якому творчому процесу 

відповідають такі типи логік: логіка дослідження (або логіка 

мислення) – від «природи до ідеї»; логіка конструювання – від 

«ідеї до природи»; синтез цих логік як проєктування сталого 
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розвитку на основі закону розвитку Життя (за П.Г. 

Кузнєцовим). 

Упорядкувавши людину за сортом дії, в соціальній 

кооперації утворюватиметься «критична величина потенційної 

дії» (квазінеперервний процес) – напруга думки і, як наслідок, 

– вибух творчості як потік спорідненої праці – інноваційної 

діяльності. Цей процес забезпечується системою освіти через 

систему перспективних ліній у вихованні й розвитку окремого 

індивіда та людського соціуму для побудови смислодії. 

Смислом життя сучасної Людини є її адаптація до Космосу 

посередництвом ідентифікації особистісного в соціальному з 

утворенням синтезу громадянського і професійного 

практикуючого світогляду в умовах всезростаючої і все більше 

очолюваної Розумом ойкумени. Смислообраз життя 

особистості в епоху ноосфери стає Ціле – Всесвіт, Біосфера, 

регіони біосфери й доля-місія в них Людини, її діяльність в 

складі культури. Школа виконує місію адаптації Людини до 

Космосу – прагне антропотизацію трансформувати в 

антопологізацію усіма доступними гуманними засобами. В 

процесі ноосферного розвитку неможливо кудись 

примоститися, вбудовуватися, щось підглянути «в сусіда по 

парті», скопіювати з інтернету тощо. Реальний розвиток 

неможливо ні вкрасти, ні перейняти, ні запозичувати, а значить 

– необхідно цей проєкт розвитку виробляти і пред’являти 

самим собі як державі або нації, так і кожній особі. На 

індивідуальному рівні мають діяти такі фільтри, які б 

виключали будь-який паразитний спосіб діяльності 

особистості. Кожна нація і українська зокрема мусять мати 

перед очима Ціле і освітньо запропонувати світові своєрідні 

нариси складного соціокультурного розвитку, які 

розпочинаються в одній або декількох локальних точках росту 

етнокультури, мають своє поширення на декілька регіонів 

біосфери і завдяки сучасним комунікаціям стають всесвітньо-

історичним (глобальним) феноменом. Сьогодні навіть не мова, 
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а більше дух і культура визначають суть нації, адже маємо 

досконалі автоперекладачі тощо… 

Народи – це не мовні, не політичні і не зоологічні єдності, 

але єдності душевні стосовно нашого часу. Народи в рамках 

стилю певної культури – нації. В основі нації лежить ідея (О. 

Шпенглер [49]).  

Без усвідомлення своєї історії як ідеї власного буття 

Україна не відбудеться як культурна нація, початки цього 

усвідомлення – наша земля, рідний край, регіон… У фізичному 

смислі множина різноманіття є основою стабільності розвитку 

людини, її розуму.  

Ми маємо педагогічно розпізнавати майбутню доцільність 

становлення синтетичної властивості народної маси і 

формувати інтелектуальні вихори розвитку умовою учіння 

колективів спорідненої праці. 
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4. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ І АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

МАЙБУТНЬОГО 

 

Тотальна заплутаність освіти (криза) на початку ХХІ ст. 

настає для відшукування шляху повернення кожного до себе – 

Бог в нас і такий же на Небі? 

У рамках гносеологічної системи теоретизування 

помічаємо, що в основі процесу будь-якого пізнання лежить 

соціально-історична практична діяльність спільності людей в її 

різних аспектах (Г.С. Абрамова [1]). Аналіз її на сьогодні 

далеко не втішний, особливо, що стосується біосфери на 

мікрорівнях… В.А. Ткаченко пише: «мене бентежить сумнів і я 

не можу зрозуміти, хто править світом – люди некомпетентні, 

але чесні, чи розумні, які роблять із нас дурнів» [6, с. 47]. Чом 

не освітній принцип для аналізу нашого часу? 

Соціальна свідомість нашого часу стратифікована і на 

різних ешелонах (рівнях існування) має різні вектори і 

динаміку. Педагогічна свідомість частково торкає її, більше за 

все володіє своїм предметом, який робить носія неповторним і 

в той же час законсервованим у хронопросторі. Єдиним 

способом не втратити себе в професії для педагога є занурення 

в наукову сферу й любов до учня в плані «любити стан душі», в 

якому учень стає захопленим тобою організованим освітнім 

простором – оволодіває свідомістю як досвідом. Аксіологічним 

виміром майбутнього суспільства по суті є віра в краще 

майбутнє, посіяна соціальними інституціями.  

Посередництвом вірувань стан свідомості суспільства 

мусить бути налаштований діяти синергетично і проєктно в 

напрямі його духовності, в іншому випадку – деградація, 

посіяна ворожнечею конфліктів і війнами, які б вони не були за 

характером протікання: кривавими чи інформаційними.  

Криза людства зароджується в стані його освіти (яка не 

відповідає часу), бо не розбудила науку і віру в істину для 

оптимістичного сприйняття життя на планеті. А ще точніше 

– в педагогічній свідомості, коли батьки і вчителі педагогічну 
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систему розглядають поза її місією, лише як сферу надання 

освітніх послуг. Педагогічна місія у стратифікованому 

суспільстві стала мати ознаку різночинного колективного 

егоїзму, школи змагаються між собою не «людяністю», 

підкріпленою отриманими знаннями і вміннями, а 

«геніальностями» і «талантом» часто без морального 

зобов’язання.  Безсвідомо йдучи шляхом боротьби за місце під 

сонцем педагогічна система зводить саму себе з арени 

торжества ноосфери, веде до некросфери. Ми живемо в епоху 

величезних змін, що протікають в нашому педагогічному 

середовищі, де ми є і пасивними, і активними учасниками... 
Які будуть наслідки для людей, які зазнають травматичної дії з 

боку педагогічної дійсності, що не враховує  ноосферні зміни? 

У що виллється недооцінка педагогів нашого часу? В стані 

колективного егоїзму не тільки школи, а і країни, їх 

об’єднання, релігійна сфера… 

Церковна місія в складі Західної культури невзмозі дійти 

екуменізму, посилилась міграція в європейські країни носіїв 

інших релігійних культів, церковний розбрат нині 

активізувався і в Україні – діє криза церкви. 

Ми можемо помічати реальну рушійну силу ноосфери 

лише в молодому поколінні посередництвом науково 

мислячого вчителя-вихователя, який за найвищу цінність 

сповідує свободу творчості особистості як духовний шлях. 

Людина створює комфорт егоцентрично у довкіллі й 

одночасно в рази більше його (довкілля) при цьому знищує, 

знецінюючи по суті себе саму, з осілого стає кочівником. А це 

все тому, що задаються взаємо протилежні напрями думки в 

освітній парадигмі, не прораховуються канали інтегративності 

освіти, не вдивляємося в майбутнє максимально наперед своєю 

Я-концепцією…  

Тут  доречно поговорити про дух епохи «культури-

цивілізації» і дух епохи «цивілізації-культури», які 

трансформуються одна в одну в наш час – початок ХХІ ст., 

Україна. Тож, наш час характеризує кризовий стан всієї 
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духовної культури, напружені конфлікти й локальні криваві 

протистояння, гібридні війни – все це вимагає від освіти 

пояснень причин ворожнечі між людьми, поглибити основи 

аналізу причинно-наслідкових зв’язків, що утворюють кризову 

свідомість, віднайти й указати розумний вихід із трагічно 

небезпечного стану.  

Будь-яка людина, що наважилась зрозуміти сенс того, що 

відбувається навколо неї, постійно мислить у шуканому 

напрямі й думає за принципом причинно-наслідкового зв’язку, 

вростаючи думкою у Всесвіт, але від цього шлях до Гармонії 

стає ще довшим і складнішим – все тече і все змінюється… І 

все ж,  віруючи в краще майбутнє, покладаючись на молодь, 

слід і далі максимально охоплювати єдиним поглядом 

людський театр життя і намагатися висвітлити всі ті 

принципи пізнання, що призводять до протистоянь людей 

поміж собою і  людей і Природи. 

На початку ХХІ ст. соціальне загострення українського 

походження (події сепаратистського характеру в Криму і на 

Донбасі) локалізувало найбільш чутливе духовно-релігійне 

протистояння в складі соціокультурного руху до цивілізації, 

яке оминула освіта і наука. По суті, система освіти України і в 

її складі педагогічна наука не зуміли попередити цей конфлікт 

науковим проривом як соціальним проєктом. Тепер  настає час 

оцінювати все через власну особистість, «рахуватися лише з 

власною совістю: дуже складною є реальність, щоб можна і 

треба було б рахуватися з думкою оточуючих» – ця думка 

В.І. Вернадського актуальна і в ХХІ ст. [52]. 

Поміркуємо. Біологічна модель розвитку О. Шпенглера 

[49] (розроблялася в 1918-1922 рр.) передбачає перехід  

культури органічної в цивілізацію, що триває в межах близьких 

до 1 тисячоліття. Історик А.Дж. Тойнбі (1954 р.) [39] 

говорить про цивілізації і виділяє їх локальні типи, є автором 

теорії цивілізації (теж стверджує тисячолітній цивілізаційний 

цикл). Задовго до них (в 1881 р.)  М.Я. Данилевський [13] 

висловився про культурно-історичний тип (до 600 років), що 
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повторюється в історії людства. За М.Я. Данилевським, що 

Європа – це союз слов’янських народів + Константинополь 

(цьому синтезу сьогодні виповнилося 1000 років – автор, А.С.).  

У свою чергу А. Тойнбі вважає, що Європа – це Захід, який 

як тисячолітню цивілізацію  романо-германська культура (або 

культурно-історичний тип, за М.Я. Данилевським) будує біля 

600 років.  

Зауважимо, що людська культура – процес неперервний, 

має свій субкультурний, а точніше – «до-культурний початок» 

(занурення в попередню культуру або зародок нової культури). 

Культурне навантаження несе конкретна людина, життя якої 

триває в межах 1:10 цивілізаційного процесу (до 100 років). 

Людина – згорнуте суспільство-цивілізація, а суспільство-

цивілізація – розгорнута людина. Тому, як на нас, гіпотетично – 

перехід від стану «культура-цивілізація» в стан «цивілізація-

культура» корелює як фрактальність з переходом для 

конкретного індивіду від стану «людина-особистість» в стан 

«особистість-людина». Межами цього переходу для людини є 

клімактерична пауза. Тривалість життя людини (в цілому – 

максимальна протяжність життя індивіду), віднесена до 

тривалості її життя від народження до часу «піку клімаксу», 

виражається числом Фібоначчі (для норми). Тому і про 

відношення «1000-літньої цивілізації» до «600 років культури-

цивілізації» можна стверджувати як про число Фібоначчі – 

1,618. Цивілізаційні межі в досяжній для аналізу історії 

сягають 1000+100 років, але, як на нас, мають тенденції до 

скорочення. Тобто заміни цивілізацій стануть динамічнішими і 

тривалість цивілізацій скорочуватиметься, натомість 

зростатиме довгожительство – наше припущення. Культура з 

кінцем попередньої цивілізації не помирає, а перероджується, 

адже культуру становить, по суті, друга природа, – за Ф. 

Шеллінгом, а О. Шпенглер наголосив, що культура помирає в 

цивілізації (новій, автор А.С.).  

Українська культура «довго блукала», відшукуючи «свою» 

цивілізацію, за якої вона проявить свій пасіонарний стан буття і 
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породить собою унікальну соборну земну цивілізацію… 

Україна – східна межа, яку в ХХІ ст. досягає Західна 

цивілізаційна хвиля – зона цунамі або зіткнення з майбутнім 

Світу. У цьому вимірі маємо справу з резонансом культур 

колосальної потужності: 

1) На початку третього тисячоліття світова цивілізація 

перейшла до третього історичного суперциклу розвитку, – за 

Б.М. Кузиком і Ю.Б. Яковцем [22]. 

2) Відбувається завершення циклу тривалістю 7980 років, 

особливо складного для людства. Початок цього циклу 

відноситься до 5966 року до н. е., завершення – на початок ХХІ 

ст., максимальні ускладнення міжциклового катаклізму – на 

2015 рік (М.О. Чмихов [46, c. 280-283]).  

3) Завершення 1000-літнього циклу Християнської 

культури на теренах України, що розпочався в 988 році 

процесом хрещення Руси. 

4) Завершення 600-літнього «напівциклу розвитку 

суспільства М.Я. Данилевського»: культурно-історичний тип 

«Західна культура», що розпочався ідеями М. Коперніка (ХV 

ст.), на початку ХХІ ст. докотився до території України. 

5) Хвиля Кондрат’єва-Шумпетера (50-60 років) 

знаходиться у своєму мінімумі, що передбачає процес 

проєктування освіти України [50]. 

6) У середині ХХ ст. розпочався, а у ХХІ ст. стрімко 

набирає прискорення процес утворення ноосфери в біосфері – 

цивілізаційний прорив – змушує процес проєктування освіти 

ноосфери на інтервалі не менше одного століття (нелінійність 

траєкторії змушує «ручне пілотування» людства Землі). 

7) Діють інші цикли розвитку. 

Створена Заходом теорія прогресу, якою міряли і ми 

цивілізацію, сьогодні добігає тупика як одномірний процес. На 

часі – новий перехід, процес багатовимірний – розвиток, 

націлений подолати культурну біфуркацію минулого через 

глобальний синтез. З іншого боку, як педагоги, ми стоїмо на 

порозі великого освітнього синтезу (релігія,  філософія, наука), 



58 

який складатиме завдання монокультуру техносфери 

добудувати умовою розвитку екологічного мислення. Але, на 

цій дорозі, нині (автор пише ці рядки в квітні 2020-го) Україні 

випала історична місія – обирати культурно-історичну 

традицію як шлях освіти: 

Напрям 1: синтез «слов’янських народів України (Русь) + 

Константинополь» – становить початок нового 1000-літнього 

циклу; за цього аспекту бачення шляху Україна започатковує 

Нову цивілізацію на планеті. У  свою чергу на цьому шляху 

існує ще один вибір: 

 1-а) або пристосуємося до Космосу (1000-літня Україна-

Русь + історія народів, які пройшли нашою Землею) і 

розпочнемо українську весну в Світі, можливо прийнявши 

естафету Другого Риму (Константинополя) – стаючи насправді 

й по суті Третім Римом,  

1-б) або підкоримося Космосу, продовжуючи допит 

природи, сліпо добуватимемо блага й при цьому можливо 

розчинимося як народ підкультурний в інших культурах, або 

стаючи культуральним космополітом, ресурсним доповненням 

інших народів на планеті. 

Напрям 2: синтез «слов’янських народів України + Захід» 

– натикаємося на перехід: «культура-цивілізація» – 

«цивілізація-культура» на своїй території з перенесенням 

центру духовних скріплень нації в Київ (синергія віри, науки, 

мистецств) та необхідністю біосферної регіоналізації 

посередництвом децентралізації влади з утворенням 

об’єднаних територіальних громад, розбудовою 

громадянськості й соціальної держави посередництвом 

духовно зрілої і озброєної сучасною картиною світу 

особистості й екологічним мисленням. При цьому освіта 

втілює принципи нашого народу: вжитися з усіма; єдність і 

цілісність землі; жертовність, переможна енергія 

(пасіонарність); домінанта спільного блага над окремим; 

цінність особистості; слід очолити рух до благородної 

ноосфери.  
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Надворі – 2020-й рік, сучасна західна культура переходить 

у цей час на території України від стану «культура-цивілізація» 

в стан «цивілізація-культура» реальними процесами в 

свідомості та біосфері. Цей перехід в етичному смислі – 

багатовекторний, нещадно оголяє всю організацію зв’язків тіла, 

душі й духу країни – від політичних і економічних, до 

родинних і психологічних, й прокладає, сподіваємося, шлях 

освіти України-Руси правильно: як синтез (напрям 1-а + напрям 2)! 

Проте, таке явище, як вибір, у будь-якому випадку 

неминуче викличе українську весну на планеті – посилить 

тектонічний поштовх монокультури світу. Він змушує зростати 

в напрямі світової цивілізації нашу свідомість насамперед, а 

отже можливий лише через науку і освіту. Ризиками для 

України при цьому є надійність прогнозів щодо встановлення 

джерел енергії – аналіз сировинних і людських ресурсів, стан 

пасіонарності, виражений зорганізованою освітою соборною 

емпіричною миттєвістю, сконцентрованою думкою.  

Об’єктивно виникає необхідність уточнення понять для 

освіти, які стосуються ключового запитання «як саме діяти» 

людині при цьому; що саме посередництвом педагогіки в 

людині слід відшукувати як «заховане» і що є те нове, що 

мусить «сформувати людина в собі» як проєкт і дію на 

випередження для свого розвитку, що при цьому слід пізнати 

як найголовніше, на що слід надіятися, щоб не розчаруватися?  

Нова логіка життя вимагає для освітньо-виховних закладів 
нової структуризації змісту навчання як внутрішньо, так і 
зовні – нових взаємозв’язків і взаємодії між собою – навчально-
освітнього простору регіону біосфери, де в рамках 
проєктування освітньої системи регіону може бути здійснена 
трансформація загальноосвітньої школи діяти в напрямі 
цілісної системи профільного навчання регіону, здійснення 
профільно-допрофесійно-професійної підготовки. Тоді, 
структура освітньо-виховних закладів стане розвиватися як 
цілісна система – профільні школи, споріднені з ними 
(профільно) заклади освіти регіону й соціальні інститути 
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регіону зможуть діяти злагоджено, полікультурно як 
навчально-освітні комплекси на основі встановлених 
зрозумілих понять, відображаючи загальні істотні властивості 
предметів та явищ об’єктивної дійсності, загальні 
взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак, а 
ознаки, які ввійдуть до складу відібраних для засвоєння понять, 
складуть зміст освіти – перетин загальної і професійної освіти 
як стан, що резонує з запитом особистості і громади. 

Як відомо, система (з грец.) – ціле, що складається з частин 
і передбачає: ієрархічність побудови; певні відносини і зв’язки 
між частинами; поведінку, що відображає взаємодію системи з 
зовнішнім середовищем; управління за цілями; формалізоване 
описання тощо. В основі прогнозування систем лежить принцип 
системності – вимагає від суб’єктів взаємопов’язаності та 
взаємопідпорядкування прогнозів об’єкту прогнозування і 
прогнозного фону та їх елементів з урахуванням зворотних 
зв’язків. Регіональна система освіти об’єднала низку слабко 
структурованих проблем, розробка яких у наш час виявилася 
досить перспективною й суперечливою. Необнаучений 
регіоналізм як фізичний процес на політичній мові часто 
подається як сепаратизм, містечковість. 

Ми розуміємо регіоналізм як локалізований синергізм в 
суспільстві і природі – часто: місто і навколишня периферія. 
За такого бачення системний підхід:  

1) Дозволяє для перевірки нашого твердження розглянути 
розвиток регіональної системи освіти в якості об’єкту з різних 
наукових точок зору; на перетині цих поглядів і знаходиться 
нова сутність.  

2) Дозволяє формальне пізнання розвитку профільного 
навчання як системи в складі регіону – завдячуючи 
ізоморфізму, при наявності даних про властивості однієї 
реальної системи – створеної і апробованої моделі профільно-
диференційованої школи (Самодрин А.П. [33], 1991-2000 рр.)  
– можливо передбачити властивості інших систем і на вершині 
цієї складності – системи  профільного навчання для 
конкретного регіону.  
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Зауважимо, що наша (гіпотетично шукана) ефективна 
система навчання є продуктом всебічного наукового 
узагальнення – світоглядного, процесуального, структурного – 
в контексті профільності як категорії, що прийшла в педагогіку 
по-більшості з техніки. У синергетиці аналогом профільності 
виступає процес самопобудови системи із хаосу, коли система 
свої цілі вибудовує крок за кроком на засадах іманентних 
властивостей середовища (для ідеї – простору).  

Керований освітою при посередництві мозку  
саморозвиток, який здійснює людина, організація 
самоорганізації – суть і смисл цивілізації як всепоєднуючого 
(виробленого серцем чуттєвого сприйняття, по суті – 
ентропійного або лівого) права (закону або правого) як 
антиентропійності. Самоорганізація – спонтанне виникнення в 
середині динамічної системи більш складної структури або її стан.  

Пізнати профільність як органічну доцільність природи 
духа в кожному актові організації (особистість, група, колектив 
тощо) – означає віднайти шлях до нової організації (стану) – 
потребує індустрія освіти для цивілізаційного будівництва.  

Профільність втілює діяльнісний вимір «блаженного духа 
природи» людини, стан «сродності» (Г.С. Сковорода), 
«соборність душі» (О.Т. Гончар), стан перетину «програми 
особистості» і «Програми» тощо – оптимально створює 
ноосферу в біосфері й підкорює людину законам Космосу. 

Адже кожен «атом-дух» є неподільною основою або 
сутністю світу, тварина ж є вмістилищем нескінченного числа 
атомів-духів, як і Всесвіт (К.Е. Ціолковський). Між звіром і 
ангелом стоїть людина. Вона ближче до звіра, в ній понад 30% 
– соціального (воля) й понад 70% – тваринного (фатум), за 
О.О. Ігнатенком [17]. Залишається освіті перевиховати людську 
волю! Кореляційний зв’язок між соціальною і морфологічною 
організацією людини не повинен бути поза проблемою 
профільного навчання, що передбачає (через особистість) 
удосконалення біосоціального виміру людства – подальшого 
олюднення (захопивши мораль, етику). 

 Адже людина в голограмі Всесвіту (Д. Бом, К. Прайбрам) 
є мікрооб’єктом, що вміщує інформацію про увесь Всесвіт. 
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Жива клітина – одиниця побудови і розвитку усього живого. 
Це вказує, зокрема, на проблему диференціації часу в 
діяльності людини й диференціацію її психіки й будови мозку.  

Український психолог Б.Й. Цуканов емпірично встановив, 

довів і виразив статистично, що серед традиційних психотипів, 

встановлених Гіппократом, розподіл наступний: сангвіноїди 

становлять 44%,  холероїди – 14%, флегматоїди – 9%, 

меланхолоїди – 29%; існує «врівноважений» тип – до 4% [44]. 

У 2006 р.  ми писали про це більш детально [32, c. 94-106]. 

Присутність «врівноваженого» типу корелює із заявленим 

нами раніше, а саме «видиме і відчуте людиною розумною 

складає не більше 4% від загальної кількості космічного 

середовища, решта – Темна матерія. Думається, гіпотетично, 

людство своїм енергетичним розподілом вкотре нагадало нам 

про симетрію Людини  і Світу. Тож, виходить, що 4% людей на 

планеті становлять богофілософи, пасіонарії  тощо, саме ті, що 

проникаючи розумом Космос, утворюють передній край 

дифузної зони Розуму біосфери. Підкреслюємо: 

1) Пізнавати Світ все далі й більше, використовуючи 

здобуте знання на благо людини з утворенням педагогічної 

системи як прогностичної технології й одночасно в якості 

продуктивного «виробництва великих особистостей» (за 

В.І. Вернадським) на засадах профільності, як закону природи, 

є обов’язком системи освіти нашого часу. 

2) Пізнавати Світ належить в психотипі вибудовою 

прогресуючих кроків по звільненню енергії прикладеними 

зразками особистісних наукових проривів, здійснених на благо 

всього людства. 

3) Освіта країн має зближатися в меті служінню всьому 

людству і конкретній людині. 
У філософському вимірі профільність передбачає активне 

оволодіння інформацією, дозволяє знанням перетворюватися в 
інтегральну частку особистості (освітній простір особистості), 
значно пришвидшує змогу усвідомлювати життя через 
практичний досвід, зумовлює готовність до негайного 
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використання  здобутого досвіду в разі виникаючих потреб. 
Похід до істини поза профільністю особистості – історична 
смерть ідеї, освіти. 

Освітній простір особистості формується на засадах 
педагогічно зумовленого освітнього простору – 
синхронізованого, цілеспрямованого, синергійного.  

Навчання складає віртуальний «простір-час», що діє як 
проявник смислу життя людини біологічної, проявник смислу 
життя з боку пробудження її особистості (через учіння) 
відшукувати духовний шлях – рівень свідомості особистості 
крок за кроком цьому сприяє (діє со-образно) меті.  

Під освітнім простором в соціологічному контексті 
будемо розуміти комплекс явищ, що складає 
взаємообумовленість, взаємодію й взаємовплив соціальних 
чинників, які діють на певній території (соціально-
географічний детермінант, що пронизує  географію думкою як 
дифузію фізичної і економічної географії). Система освіти 
становить на такій території один із компонентів більш 
складної – соціальної системи (особистісно-соціальний 
детермінант).  

Для конкретного регіону передбачено регіональний 
освітній простір, який забезпечується навчанням (навчальна 
система)  в процесі функціонування освітньої системи регіону 
(особистісно-соціальний регіональний детермінант).  

Загальними ознаками навчання будемо вважати такі: 
 а) передача й засвоєння новими поколіннями 

накопиченого суспільством соціального досвіду, без чого б 
власне навчання не відбулося;  

б) неминучість спільної діяльності навчаючих і тих, хто 
навчаються, без чого немає цілеспрямованої діяльності з 
передачі соціального досвіду; 

в) необхідність і неминучість активної навчальної 
діяльності учнів (інтелектуальної й практичної) під свідомим 
керівництвом навчаючих, що фігурують під іменем «учитель». 

Довкілля людини – середовище, де діє споріднена 
організація. Середовище, у межах якого безпосередньо діє 
людина, наділене певною організацією – географічною, до 
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складу географічної організації належить феномен 
антропотизації. У свою чергу географічна організація містить 
фізичну географію та економічну географію. Досягнення 
розуміння управління дифузією фізичної та економічної 
географії ставить  мету в складі Я-концепції особистості діяти 
антропологічно. 

Біосфера – фундаментальне поняття біогеохімії, один з 

основних структурних компонентів організації Землі і 

навколоземного простору, сфера, в якій здійснюються 

біоенергетичні процеси і обмін речовин внаслідок діяльності 

життя. Забруднення довкілля є результатом антропогенної 

діяльності людини і перебуває в прямій залежності від 

розвитку певних галузей промисловості та сільського 

господарства, що активно використовують сучасну науку для 

своєї експансії. Ноосферна освіта мовчить. 

Головною умовою стійкого розвитку етносу (за відсутності 

значних техногенних змін навколишнього природного 

середовища) є відповідність його адаптивної здатності на 

генетичному і соціально-культурному рівнях швидкості змін 

природних умов, в яких відбувається етногенез. У свою чергу, 

природні умови, за яких забезпечується стійкий розвиток 

етносу, мають перебувати у стані рухомої рівноваги, тобто 

гомеостазу – має слугувати принципам відбору змісту освіти.  

Людина – особливий природний трансформатор енергії. 

Загалом, значення самої появи її для історії земної кулі можна 

порівняти з найбільш потужними катаклізмами. За час 

цивілізаційного розвитку людина неодноразово спричиняла 

порушення біологічної рівноваги, тому свою історію нам слід 

розглядати як суцільну боротьбу людини з навколишнім 

середовищем, як безперервний процес неусвідомленого 

руйнування природи. На думку визначного фахівця в цій галузі 

французького зоолога Ж. Дорста (1968 р.), біологічна рівновага 

між людиною і природою була порушена досить швидко, 

можливо з того часу, коли мисливець став скотарем, і, 

безумовно, – з того часу, коли він перетворився на землероба. 
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Деякі райони світу, які здавна були населені людьми і стали 

колискою прадавньої культури, прийшли до занепаду задовго 

до виникнення «сучасної цивілізації» [14, с. 10].  

Питання виникає в тому, що Україна, як країна землеробів, 

має наперед оберігати свої родючі чорноземи і цілющі води від 

надмірності руйнуючих впливів – контрольованих і 

непідконтрольних, стихійних, діючи освітньо по-особливому. 

Сьогодні настає час розширення (переходу) зони особистісної 

свідомості людини в область готовності до соціального впливу 

світу на хід земного життя засобами освіти, а значить створеної 

і синхронно діючої в рамках природної системи (біосферний 

регіон) природовідповідної особистісно зорієнтованої системи 

навчання, – за О.О. Ігнатенком [16; 17].  

Олюднений регіон об’єктивно виражає людський тиск на 

нього диференційованою й одночасно концентрованою працею 

(свідчить особистісно-соціальний регіональний детермінант), 

вбираючи дію людини, він «набирається» певного стилю – у 

відповідь на тиск людини і, особливо, перевантаження стає 

регіональною профільно-антропотизованою геосистемою. 

Природа регіону об’єктивується у складі змісту освіти й стає 

ключем пізнання учня настільки, наскільки відповідно 

реалізовано регіональний компонент змісту освіти. У 

контексті регіоналізації спробуємо систему освіти території 

віртуально побудувати в рамках біосферного регіону, в її 

складі передбачити інтегративну модель профільної школи, що 

діє гармонізовано (особистість – зміст освіти – праксис в 

напрямі соціуму – соціум у біосфері) в напрямі ЗВО (заклад 

вищої освіти) і соціальних інститутів. 

 «Біосферний регіон» для нас – ще й світоглядний елемент, 
дозволяє реалізацію думок В.І. Вернадського щодо створення 
механізмів формування великих особистостей в епоху 
ноосфери – системи профільного навчання для вивільнення 
особистісної енергії як реакції на акти педагогічної дії в 
каталітичному осередку педагогічної дії – система профільного 
навчання. Каталіз – з грец. – руйнування: посилює хаос для 
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новоутворень, наслідок – самоорганізація, когнітивізація 
(самоціль, учіння, самоосвіта). Особистість профілюється і 
наділяється профільним компенсуючим екологічним 
мисленням. 

В.І. Вернадський в складні часи для країни (1923 р.) пише, 
– «посилення ролі когнітивізації є генеральним напрямом 
еволюції природи взагалі, супроводжується створенням 
цивілізації» [52, c. 210]. Ноосфера прийде посередництвом 
екологічного мислення, що пронизує людину, суспільство і 
біосферу й по дорозі сформує громадянське в людині і людське 
– в державі. Людина зможе ефективно виконувати свою 
історичну роботу лише за допомогою цивілізації. Якщо і 
перебіг цивілізації, і розвиток людського розуму – 
усвідомлення оточення – причинно пов’язані з геологічним 
процесом нашої планети – то це майбутнє може бути в 
загальних рисах передбачено, – за В.І. Вернадським [52, c. 211].  

Жага пізнання нового, з допомогою якого виникає 
можливість пояснити деякі закони зального розвитку і їх 
обґрунтувати, є загальною рисою кожної людини й одночасно 
інтелектуальним потенціалом людства, який мусить 
збудувати Україна. Отже, свідомість нашого часу – результат 
еволюції, її витоки носять геологічне походження, особистісне 
втілення й колективне застосування: безпосереднє, 
опосередковане.  

В.І. Вернадський увів поняття «пласт реальності», яким 
визначив прошарки оточуючої нас природи, пов’язані між 
собою. Вчений зауважив, що існують три розподілених пласти 
реальності, ці три пласти, ймовірно, різко відмінні за властивостями 
«простір-час», вони проникають один в одного, але певним 
чином замикаються й різко відмежовуються один від одного в 
змісті й методиці досліджуваних явищ: космічні простори, 
планета як наша найближча природа, мікроскопічні явища.  

Поки що сучасна педагогічна теорія спостерігає наукові 
явища життя лише у двох останніх пластах світової реальності, 
перед нею стоїть завдання дійти розуміння необхідності 
розгляду всіх реалій життя з позиції живої речовини. Адже 
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індивідуальний дух, той, що формується ноосферною 
свідомістю, вивищується самоусвідомленням людини на рівні 
космічного простору і звідти повертається в «осередок 
людини» зваженою дією – профільною освітою. 

У наш час освіта переживає стан, який А. Тоффлер назвав 
ударом від зіткнення з майбутнім. Він, американець, ніби 
аналізує нашу українську реальність, наголосив, що, 
незважаючи на зміну епохи, школи наполегливо тримаються 
зникаючої системи, а не намагаються ставати гармонійною 
складовою нового суспільства. При цьому їх енергія 
спрямована на підготовку людей минулої індустріальної епохи, 
готових до виживання в системі, яка перестане існувати 
раніше, ніж вони самі. Важливим є висновок А.Тоффлера про 
те, що уникнути «удару від зіткнення з майбутнім» вдасться, 
якщо лише створити постіндустріальну систему освіти [40].  

Додамо – слід нині активно будувати індустрію освіти 
замість індустріальної освіти. Тобто – ноосферу і в її складі 
освіту регіонів біосфери для формування великих 
особистостей. Лише при їх участі шалені наслідки 
господарювання людини стануть причинами, які зумовлять 
регулюючу функцію на планеті. Для успішного 
функціонування такого генератора мислі системи освіти 
регіону необхідно встановити концептуальні засади загальної 
освіти регіону як антикризової програми, обґрунтувати 
методологічні начала розвитку профільного навчання як 
цілісної системи й сутнісні основи організації системи 
профільного навчання як неперервного процесу, розробити 
організаційно-педагогічні умови функціонування системи 
профільного навчання в складі віртуального навчально-
освітнього простору для кожного регіону як ланки більш 
високих сходів освіти. Необхідно більш пильніше, по-новому 
подивитися на систему «біосферний регіон» на предмет 
наближення завдань його економіки до проєктів сучасної 
освіти, розглянути освіту як засіб гармонізації життя 
територіальної громади.  
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Педагогічний супровід людини, яка належить 

Кременчуцькому біосферному регіону, на території якого у 

1890-1891 рр. працював В.І. Вернадський, де зароджувалися 

його думки про біосферу на переході до ноосфери, гіпотетично 

становить проблему розгляду об’єктивованого навчання через 

конкретний результат – не упереджено оцінити окремі постаті 

особистостей-педагогів й уточнити їх  педагогічний вплив на 

сучасників і на наш час. Гіпотетично цей вплив матиме ознаку 

(нарис) системи навчання на засадах самоорганізації, що діє в 

межах біосферного регіону як низка системних порядків, які 

простираються перед людиною, протікаючи деонтологічно як 

певна родово-видова змінність реалій, що складуть певний 

духовний простір регіону біосфери і його діяльнісний стиль – 

профіль.. У контексті такого пошуку проаналізовані думки 

«всенародних учителів», які генерували й трансформували 

особистісно (об’єктивуючи довкілля) творчі начала служіння 

рідному краю, Кременчуцькому регіону, українській землі – є 

апріорним прикладом особистісної об’єктивації.  

У цих особистостях зупинився час (закарбувався), 

спричинивши безсмертя внаслідок їх інтенсивного мислення в 

напрямі «ціль» (за В.І. Вернадським), а отже їх індивідуальний 

профіль співпав із вселенською гармонією духу, виокремивши 

(проявив) у соціуму саме їх трудовий звитяг (досвід) й 

закарбувавши в ньому труд інших, дуже схожих на них – 

учителів – ретрансляторів людського доробку. Спробуємо 

відшукати в цих думках квінтесенцію нашої ідеї як певної 

соціокультурної традиції. 

За Г.С. Сковородою, людина наділена мікрокосмом, що 

містить невичерпне багатство світу, пізнання навколишнього є 

пізнанням себе. Людина може відчувати себе щасливою за 

умови відкриття своєї власної природної схильності до 

діяльності, займаючись «сродним трудом». Закон природи, як 

самодостатній для людського блага, є всезагальний і відбитий 

на серці кожного, даний усякій істоті, навіть останній піщинці. 

Просвітницька стратегія базується на пізнанні довкілля як 
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самого себе, на завданні школи служити людині, вихованні 

природних здібностей людини. Смисл людського існування 

вбачав у подвигові самопізнання з досягненням стану автаркії – 

душевної рівноваги [34]. 

Т.Г. Шевченко – всенародний учитель, серцем навчає 

невидимій природі – світовому розуму, правді, долі. 

Народність, на його думку, – засіб патріотичного виховання 

молоді, прищеплення їй святого почуття любові до рідного 

краю, до українського народу [26, с. 78]. 

А.С. Макаренко схилявся до формування особистісних 

якостей учня на засадах системи основних цінностей навчання 

й виховання молоді створенням випереджаючого виховання, 

реалізація якого забезпечується через систему перспективних 

ліній у вихованні й розвитку окремого індивіда та людського 

соціуму, що передбачає наявність знань, а також умінь, 

навичок і трудових орієнтацій по завершенні навчання – 

системи цілепокладання [25].  

Для В.О. Сухомлинського питання виховання базувалися на 

принципах зв’язку екзистенціалізму та соціальної реалії, 

гуманістичних засад буття людини та її ролі й місця в системі 

соціальних зв’язків у суспільстві. Його школа – інститут 

піднесення духовних сил особистості  працею на благо інших 

людей, де добро виховується добром, де панує принцип 

оберігання дитячого серця від болю й страждань, коли 

якнайвища демократична цінність розглядається гордість, 

недоторканість особистої честі дитини, її власна думка, її 

особистий погляд на все, де існує гармонія духовного життя 

особистості, коли колектив ґрунтується на багатстві потреб 

суспільства та інтересів дитини [34; 37]. 

Г.Г. Ващенко педагогічну діяльність розглядає як творчу, 

що має бути спрямована на розвиток індивідуальної творчої 

особистості дитини. Вибір педагогічної професії, на його 

думку, повинен бути педагогічним покликанням [5; 34, c. 264–

267].  
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На думку Ф.Т. Моргуна, навчання – це процес створення 

нових духовних цінностей, сумарним виразом яких є слово. Земля 

– це вічний епос, що пишеться всіма поколіннями кращих 

талантів – сродників. Для справи потрібні сподвижники, як 

повітря, як сонце – вони збуджують, втішають, облагороджують, 

дають гарний приклад людям у боротьбі за добро [27; 28].  

За І.А. Зязюном, світ життя – це світ Істини, Добра й Краси. 

Життєві досягнення учнів зумовлюються напруженою працею 

саморозвитку власних здібностей упродовж усього життя. 

Особистісна ініціатива та її самореалізація – рушійна сила 

життєвого поступу Людини. Природа й Людина мають 

педагогічний талант [15]. 

Автор освітньої технології «Довкілля» В.Р. Ільченко на 

основі фундаментальних закономірностей природи – 

збереження, спрямованості самочинних процесів, 

періодичності процесів – прагне систематизувати знання з 

фізики, хімії, біології й внаслідок цього досягти створення у 

свідомості учнів цілісного «образу природи» [11, с. 140]. Її 

Концепція базується на аксіомі: «освіта, яка веде до цілісності 

особистості… є необхідністю для людини й суспільства», – 

стверджує С.Ф. Клепко [20, с. 77–78].  

Освіта ХХІ ст. поступово має ставати процесом, з 

допомогою якого людина і суспільство можуть повною мірою 

розкрити свій потенціал. Якщо людині розумній в еволюційному 

процесі біосфери відведене чільне місце, то вона мусить 

побачити певним чином побудований світ як цілісність й 

помітити своє місце і роль, зробити вибір на користь ноосфери і 

відсахнутися від некросфери. Нічого іншого, як користь, їй 

побачити не дано. У цьому зосереджується нове розуміння ролі 

людини у світі – космічна. Отож і людство стане усвідомлювати 

себе глобально, цілісно, космічно. Опорою такого світогляду 

виступатиме людська особистість, яка об’єктивується у 

біосферному регіоні, у своєму довкіллі, олюднюючи як 

навколишню природу, так і природу власної душі. У свою чергу 

олюднене довкілля – природа суб’єктивується, «заховуючи в 
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людину» довкілля, у її ДНК-ову сутність, організовуючи 

спорідненість, яка виховується впродовж особистість 

життєдіяльності людини, впродовж віків.  

Довкілля – середовище життя, з яким жива істота пов’язана 

обміном речовини, енергії, інформації, – постає перед дитиною 

не набором природних об’єктів, а як цілісність [21, с. 14–17].  

Масштаби її будуть залежати від змісту освіти і майстра  

методу – педагога в широкому смислі. Аналіз педагогічної 

спадщини теоретиків і практиків, витоки якої пов’язані з 

досліджуваним Кременчуцьким регіоном, указує на правило – 

певний педагогічний імператив – сукупний педагогічний вплив 

з боку даної території (регіону), який необхідно враховувати 

при побудові системи навчання як принцип доброчинності для 

сукупної освітньої системи регіону:  

1) Земля – це вічний епос, що пишеться всіма поколіннями 

кращих талантів – сродників, це джерело невичерпного 

гуманізму. Життєве кредо вчителя  – рух до захисту землі й 

природи. 

2) Довкілля – середовище життя, з яким жива істота 

пов’язана обміном речовини, енергії, інформації. Пізнавай 

довкілля як самого себе, адже смисл людського існування в 

подвигові самопізнання. Необхідно навчити сучасну людину 

управляти розвитком біосфери, при цьому змінити власну 

діяльність так, щоб це не вигляділо стихійним впливом на 

природу, а мало конструктивний характер.  

3) Завдання школи – служити людині, відкривати в учнів 

своєї власної природної схильності до діяльності, виховувати 

природні здібності, займаючись «сродним трудом». 

Опановувати нову парадигму наукового знання й технології 

особистісно зорієнтованого навчання на засадах нероздільності 

педагогічної культури й любові до учнів. 

4) Навчання є стимулом і мотивом учіння, є дієвим 

фактором життя тоді, коли  обґрунтовує не лише наукові 

поняття й концентрує їх навколо законів, але й формує 

життєву енергію в напрямі головної ідеї «життя». Навчання – 
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процес створення нових духовних цінностей, сумарним 

виразом яких є слово. 

5) Учіння забезпечується впровадженням у навчанні 

системи освітніх траєкторій – перспективних ліній у вихованні й 

розвитку як окремого індивіда, так і людського соціуму, що 

передбачає наявність знань, а також умінь, навичок і трудових 

орієнтацій.  

6) Система освіти діє як інститут піднесення духовних 

сил особистості  працею на благо інших людей, де  добро 

виховується добром, де панує принцип оберігання дитячого 

серця від болю й страждань, коли як найвища демократична 

цінність розглядається гордість, недоторканість особистої честі 

учня, його власна думка, його особистий погляд на все. 

7) Життєві досягнення учнів при цьому зумовлюються 

напруженою працею саморозвитку власних здібностей 

впродовж усього життя з розв’язанням  суперечностей хибної 

паралельності знання й реальності.  

Процес соціалізації регіонально-об’єктивованого навчання 

здійснюється неперервно зусиллями освітньої системи регіону 

з метою формування нових соціальних відносин в епоху 

піднесення особистості на шляху «селекціонування соціальних 

інститутів», термін – за П.Г. Кузнєцовим. 

За умов наукового встановлення і супроводу дифузної 

зони життя і мінерального світу біосферний регіон стає 

основою цілісного проєктування освітнього каналу, 

забезпеченого системою освіти. Становлення системи 

профільного навчання регіону є процесом гармонізації 

розвитку геопростору, налаштуванням на резонанс людини і 

природи, що досягається кооперативною працею; навчально-

освітній простір, що діє як система «ціль – засіб–результат», 

цьому сприяє найліпше. У процесі гармонізованого навчання 

людина, пізнаючи геопростір на тлі космосу, формує його 

ноосферне відображення у власній свідомості для організації 

господарської діяльності на даній території.  
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5. ЗМІСТ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Зміст профільної освіти – система наукових знань, умінь і 

навичок, оволодіння якими забезпечує формування  в учнів 

наукового світогляду, умови особистісно-орієнтованої 

перетворюючої діяльності, спрямованої на відтворення, і 

розвиток людини культури на засадах генетичної програми 

особистості: всебічний розвиток розумових, фізичних 

здібностей та системи емоційно-ціннісних відносин до світу як 

до багатокомпонентного об’єкту, а також розвиток профільно-

диференційованих інтересів із метою максимальної соціалізації 

та творчої самореалізації особистості; окреслює шлях еволюції 

Розуму на тлі Космосу, носія якого позначаємо терміном 

«людина істинна». 

До головних чинників реалізації змісту профільної освіти 

ми віднесли: 

 1) Комплексний системний підхід до побудови змісту 

освіти як єдиного контексту активної частини траєкторії 

становлення й розвитку суспільства, творчої особистості в 

ньому, культури. 

Сутністю сучасної культури планети стає дуальність – 

збереження гармонії людини з природою, пошук суспільної 

гармонії з побудовою цивілізації.  

Суспільство до стану «цивілізація» переносить ідея, 

забезпечена освітою як мета. Ідея взагалі не суб’єктивна, але і 

не об’єктивна, вона проєктивна в стані «особистість». 

2) Виховання особистості, здатної впливати на власну 

освітню траєкторію, співставляючи її з національними й 

загальнолюдськими цінностями.  

У наш час формою стійкого розвитку по суті стає 

особистісно-соціоприродна еволюція, керована умовами 

еволюціонуючої соціопедагогічної системи. 

3) Взаємообумовлювальний характер діяльнісного, 

ціннісно-смислового та компетентнісного підходів при 

побудові змісту профільної освіти.  
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4) Реалізація особистісно-орієнтованого змісту освіти на 

засадах генетичної програми людини:  

– пріоритет загальнокультурних цінностей особистості; 

– можливість саморегуляції в умовах нелінійних змін у 

розвитку суспільства, здатність впливати на ці зміни заради 

власного успіху й суспільного прогресу; 

– оволодіння рефлексією як умовою власного 

особистісного виміру; 

– проєктування власних програм досягнення успіху; 

– пошук автаркії (рівноваги): у поведінці й взаємодії 

афекту та інтелекту, у логіці предметів і навчальних смислів, 

у самодіяльності тощо; 

– уміння вчитися, використовувати власні помилки для 

пошуку правильних кроків; 

– генерувати ідеї як вияв внутрішньої напруги особистості, 

пізнавальну активність, інтереси (як зону тяжіння структури 

особистості) у напрямі певної діяльності як самодіяльності, 

діяльності як взаємодіяльності, взаємомислення;  

– реалізовувати виявлені задатки, розвинуті здібності й 

нахили як контекст профільної діяльності;  

– реалізація навчальної діяльності як умови безперервної 

трансформації суспільної діяльності особистісним каналом 

(культурним): «прикладна-інтелектуальна» – «інтелектуально-

прикладна», як помноженої активності. 

Для профільної школи складові змісту навчання можуть 

проявляти і контрастувати «профільність», якщо елементи 

змісту освіти будуть подані в такій єдності: «знання про світ і 

способи діяльності», «знання про способи профільної 

діяльності», «досвід здійснення способів профільної 

діяльності», «досвід здійснення способів творчої профільної 

діяльності».  

Профільна діяльність по суті є «співдіяльністю певної 

категорії учнів» (щодо сорту провідної діяльності академічної 

або прикладної в напрямі фуркації) і одночасно «внутрішньо-

зумовленим явищем» для кожного учня зокрема – найвищим її 
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рівнем, це творча робота душі (акме). Разом 

взаємообумовлюють профільність. У зв’язку з цим, модель 

змісту профільної освіти матиме такий вигляд (рис. 3).  

 

 

 

 

    

 

 
Рис. 3. Модель змісту профільної освіти. 

 

Досвід здійснення способів профільної діяльності – 

споріднена діяльність щодо генетичної програми особистості, 

як прояв «провідного акценту» діяльності – індивідуального 

стилю дії в складі профілю навчання. 

Це значить, що «досвід здійснення способів профільної 

діяльності» обійматиме «індивідуальний стиль» особистості 

(персоніфіковано) та в складі профілю навчання надасть 

можливість побудувати своєрідне підсилення «кожному від 

кожного» (на рівнях: «ремесло», «технологія», «наука») як 

творчість. У цьому контексті (пошук спорідненості) вибудовані 

підходи до діяльності людини в концепціях мотивації (А. 

Маслоу, Д. Мак-Клелланд, І.В. Врум, Дж. Адамс, Л. Портер і 

Е. Лоуллер, Дж. Аткінсон та ін.).  

Зміст профільної освіти передбачає певну побудову 

навчального матеріалу. Модель змісту навчання профільної 

школи є «ди-тріадою»: («знання про світ і способи діяльності» 

– «знання про способи профільної інтелектуальної діяльності» 

– «досвід здійснення способів профільної інтелектуальної 

діяльності») – («знання про світ і способи діяльності» – 

«знання про способи профільної прикладної діяльності» – 

«досвід здійснення способів профільної прикладної 

діяльності»). Така комплементарна структура вказує на 

дихотомію структури змісту –  забезпечить біфуркацію пошуку 
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й одночасно міжпредметну інтеграцію в рамках взаємодії 

«інтелектуальної» і «прикладної» школи – одночасно становить 

доповненість в освітньому процесі. 

Соціокультурні та педагогічні риси змісту освіти в 

загальноосвітній школі на профільних засадах базуються на 

регіональних витоках життєдіяльності людини. Спробуємо 

накреслити деякі лінії розвитку системи профільного навчання 

в час підвищеної уваги до регіонів в епоху глобалізації.  

До головних питань нашого життя з цього приводу ми 

віднесли наступне: 

1) Кожна територія як регіон має внутрішню нелінійну 

динаміку, потребує індивідуального підходу і побудови певної 

стратегії як програми розвитку на перспективу. 

2) Сьогодні жодна економічна стратегія не може бути 

повно реалізована без інтеграції зв’язків, які формує освітньо-

інформаційна галузь. 

3) Освіті належатимуть і далі пріоритети у формуванні 

нової системи взаємодії в рамках геоекономіки. Регіональна 

модернізація в Україні розпочалася, проте вона містить риси 

більше командно-адміністративної системи, ніж наукового 

підходу. Успішність розвитку економіки території і в її складі 

освітньої системи очевидно наступає в умовах їх проєктування 

в складі цілісної природної системи – біосферного регіону. 

4) Інтеграційні процеси у світі зумовили трансформацію 

політичної карти, ці процеси носять безумовно регіональний 

характер. Освіта регіону латентно є налаштованою заздалегідь 

виражати увесь сукупний ряд культурних традицій території в 

напрямі взаємодії з іншими регіонами і субрегіональними 

утвореннями. 

5) Наука більш наполегливо має формувати конкретні й 

реалістичні цілі життя регіону, країни, інтегрованого простору 

країн, світу через призму змісту освіти. 

Належне ставлення до природи здатна вирішувати теорія 

коеволюції, де на початковій стадії розглядається регіон. 

Розвиток системи «регіон» залежить від механізмів впливу, що 
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виконують роль позитивних і негативних зворотних зв’язків. 

Перші забезпечують розвиток (зростання складності й 

різноманіття елементів), другі – стабільність і рівновагу. Аналіз 

доводить, що сьогодні увага науковців прикута саме до 

механізмів негативного зворотного зв’язку, тобто людина 

перебуває в умовах, які змушують її до постійної адаптації – 

слід передбачити це як виклик сучасній людині.  

У наш час регіональні системи освіти мають бути досить 

гнучкими, відповідати принципу природодоцільності, містити 

елементи саморозвитку, формувати конкретні й реалістичні 

цілі життя регіону, країни, інтегрованого простору країн, світу 

через призму школи. Система профільного навчання в умовах 

регіону є по суті механізмом забезпечення адаптації сучасної 

людини до динаміки життя. Учневі у ХХІ столітті необхідно 

дати профільну освіту як світоглядну складову, що варіативно, 

диференційовано щодо особистості забезпечує поле 

застосування людини, її праці в рамках єдиного освітнього 

простору, яким є регіон. Така форма має свій зміст, що 

потребує регіонального застосування у вигляді освітньої мети:  

– взаємодія суб'єктів регіонального розвитку у процесі 

відтворення умов життєдіяльності; 

– матеріально-речовинні фактори, що виступають основою 

відтворення;  

– кількісні та якісні показники, що характеризують 

результат – рівень соціально-економічного розвитку території.  

Регіон має самоврядний механізм, елементи якого 

взаємозалежні й доповнені механізмом зовнішнього 

регулювання, до яких все більше прилучається освіта, 

виробляючи відповідний зміст (рис. 4).  

Регіональний освітній компонент є важливим чинником 

культуральності системи освіти, при конструюванні змісту 

профільної освіти опирається на державний освітній стандарт і 

шкільний освітній компонент. При такій побудові, коли зміст 

освіти враховує особливості регіону, смислом сучасної 

освітньої стратегії стає міжрегіональна соціокультурна 
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інтеграція України – забезпечує цілісність її території, 

залучення країни до європейської і світової інтеграції; 

регіональна профільна спрямованість освіти має виключно 

важливу актуальність у процесі здійснюваної регіональної 

політики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 4. Структура змісту освіти загальноосвітньої школи . 

 

Процес регіоналізації освіти опирається на принцип 

реалізації навчального змісту в умовах освітньої системи 

регіону      (дозволяє регіональний освітній компонент) і 

суб’єкт-об’єктні відносини процесу учіння в умовах, коли зміст 

освіти, колектив учнів-однодумців, їх активність складуть 

об’єкт пошуку як спрямованість пізнання, продиктовану 

практикою буття регіонального суспільства. 

Нами доведено, що сучасна система освіти, окрім 

моделювання в межах біосферного регіону, потребує 

вертикальних програм в рамках системи навчально-освітніх 

комплексів, що діють у напрямі «ціль–засіб–учасники–

результат» як «школа–ЗВО–соціальний інститут». Ось тому в 

сучасній загальноосвітній школі формування змісту профільної 

освіти необхідно починати з загальнотеоретичного 

обґрунтування доцільності навчання предмету – перед 

школярем поставить образ цілі як міжпредметний синтез 

(основна школа). Запит учня є головним смислом продовження 

освіти. Лише через запит на обсяг і глибину змісту освіти 
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формується рівень предметного забезпечення, його тривалість 

та інтенсивність – потребує управління з боку школи. 

На наш погляд, допредметна профільна освіта повинна 

сягати дошкільного віку – з 4 років розпочинається робота з 

дитиною в плані виявлення задатків, з 6-ти років і протягом 

усього терміну навчання в загальноосвітньому закладі 

забезпечується розвиток нахилів і здібностей особистості, 

здатності рухатися до обраної мети в житті. Мета як уява 

майбутнього може бути скорегованою Я-концепцією. Сучасні 

умови передбачають організацію як перетин наступності 

школи – між початковою, середньою і вищою професійною 

освітою. Управління ради такого наближення має відбуватися 

керовано в межах спроєктованого навчально-освітнього 

комплексу, що діє в складі навчально-освітнього простору 

регіону. 

Дуже важливо, щоб учні брали участь в діяльності, що 

забезпечує їхнє професійне самовизначення. У нашому випадку 

це завдання вирішує навчальний предмет на рівні трьох сфер.  

Зміст профільної освіти передбачає вибір «профілю 

навчання» над вибором «навчального профілю» – процес 

довготривалий, послідовний, неперервний і складний, 

здійснюється на всіх етапах навчання і розвитку людини в 

школі і поза школою.  

Профільно-диференційована школа в своєму змісті 

навчання (в тому чи іншому предметі – в залежності від складу 

навчального профілю) презентує «освітню мапу території 

регіону», в інтересах якої вона діє і будує свою перспективу. 

Причому, підкреслимо, регіону як суто природної системи – 

біосферного. При цьому для неї діють принципи відбору змісту 

освіти (додатково до існуючих): 

1) інтеграції філософських основ змісту освіти;  

2) профільно-диференційованої структури змісту освіти; 

3) профільно-диференційованого моделювання змісту 

освіти;  
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4) вільного вибору дитиною змісту профільно-

диференційованої урочної та позаурочної діяльності над 

предметним забезпеченням; 

5) активне пристосування до навколишнього середовища; 

6) релевантність – відповідність змісту освіти сучасним 

інтересам старшокласників; 

7) гомогенності навчальної групи на засадах провідної 

навчальної діяльності та рівня пізнавальних інтересів учнів; 

8) помірність освіти для кожного учня; 

9) відповідність стандартним вимогам; 

10) особистість становить ціль, результат і головний 

критерій профільного навчання. 

Використовуючи регіональні й глобальні системи 

інформації, на засадах їх суміщення, виробляються навчальні 

цілі – відповідні стратегії розвитку для певної території 

геосистеми. Такий інформаційний підхід може слугувати в 

якості орієнтирів відбору змісту освіти для певного регіону – 

регіональний компонент, організації навчання та для побудови 

моделі навчально-освітнього простору регіону, де освіта і 

навчання співвідносяться як ціль і засіб, а школа діє як система 

«ціль–засіб–учасники–результат». 

 Профільний ЗВО формує «освітню мапу території» 

регіону,  виходячи з регіональної програми забезпечення 

кадрами процесу соціально-економічного розвитку, проєктує 

«пропозицію» для майбутніх абітурієнтів. «Зустрічний рух» 

забезпечує середня школа. 

Доцільно діяльність шкіл регіону моделювати в складі 

єдиного навчально-освітнього простору регіону. Структура 

навчального предмета повинна передбачати зорієнтованість на 

певний навчальний профіль, що має за мету допомогти 

отримати ту чи іншу професію, уточнити індивідуальну 

траєкторію освітньої діяльності:  5–7 класи – орієнтаційний 

цикл,  8–9 – стабілізаційний цикл,  10–12 класи – стабільний 

цикл. 
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Система профільного навчання реалізує державний 

освітній (до 40% навчального плану) стандарт в контексті 

регіональної спрямованості взаємообумовлено.  

Завдяки профільній зорієнтованості предмета державного 

стандарту в його складі може реалізовуватися частка 

(«екземплярна» складова) регіонального освітнього 

компоненту (або стандарту освіти, якщо такий затверджено 

законодавчо). Наприклад, якщо мова йде про історію України, 

то по ходу викладу матеріалу наводяться дані по конкретному 

регіону. Якщо це викладання української мови, то виконується 

друга дидактична задача в якості добору текстів вправ, 

диктантів тощо, що доносять культуру регіону. 

У межах регіонального освітнього компоненту (до 40% 

навчального плану) викладаються предмети або окремі модулі 

предметів регіонального спрямування для кожного біосферного 

регіону відповідно. 

 Шкільний компонент змісту навчання доповнює 

регіональний освітній компонент і становить до 20% 

відведеного навчального плану. 

 В основній і старшій школі поряд із загальною освітою 

учні набувають профільно-зорієнтовану трудову підготовку 

(прикладна-інтелектуальна навчальна діяльність 

трансформується в інтелектуально-прикладну). Проєктування 

освітніх траєкторій в умовах навчально-освітнього простору 

регіону передбачає організацію навчання способів профільної 

діяльності: інтелектуально-прикладної – «академічні профілі – 

заклади вищої освіти», «прикладні профілі – професійно-

технічні заклади освіти». Можливі мистецькі, художні, 

спортивні та ін. профілі та їх освітнє продовження. 

В умовах регіону забезпечення принципу 

трансінтерналізації освіти стає координуючим началом 

побудови змісту освіту: 

а) орієнтованість на загальний соціокультурний розвиток 

екосистеми; 

б) орієнтованість на розвиток даного регіону; 
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в) орієнтованість на розвиток найближчих регіональних 

сусідів; 

д) орієнтованість на провідну роль творчого начала 

особистості в умовах колективно-розподіленої праці 

регіонального соціуму. 

Регіональний компонент змісту освіти спрямовує 

особистість до загальнокультурних, загально цивілізаційних 

знань з врахуванням соціокультурного життя певної території, 

вказує на спільні й відмінні риси життя в регіонах, зразки 

практичного досвіду, виховання, духовності. У той же час 

інформує про навколишні регіони, їх культурні традиції, мову, 

побут тощо.  

Регіональний компонент забезпечує ціннісно-смисловий 

підхід до регіону як до системи: геологічної, екологічної, 

географічної, етнічної, культурної, соціальної, політичної 

тощо.  

Регіональний компонент змісту освіти передбачає 

еластичний підхід (гнучка взаємодія і вмотивованість змісту 

освіти, організаційних форм, методів навчання і виховання, 

вибору особистості навчального профілю тощо).  

Регіональність системи профільного навчання досягається 

в процесі цілеспрямованої діяльності усіх елементів освітньої 

системи регіону на конкретний результат: виховної урочної, 

позаурочної та позашкільної роботи з учнями, регіонально 

зорієнтованої (змістово) системи підготовки і перепідготовки 

педагогічних кадрів. Цьому також позитивно посприяє система 

науково-методичної роботи школи, активність громади і сфери 

державного управління.  
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6. ПРОЄКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 

Регіональний компонент змісту освіти уточнює і 

поглиблює знання про світ і способи діяльності в ньому, 

передбачені державним освітнім стандартом. За це 

відповідальні спеціальні предмети або предметні модулі в 

рамках предметів державного компоненту. 

Регіональний компонент змісту освіти охоплює завдання 

детально і системно охарактеризувати особливості розвитку 

даного біосферного регіону, виділивши його екологічні, 

геологічні, географічні, економічні, культурологічні, 

демографічні, літературні, мистецькі, релігійні та інші сторони 

з поміж інших його сусідів.  

Регіональний компонент змісту освіти дає загальну уяву 

про розвиток сусідніх регіонів країни і зарубіжжя на засадах 

доцільності і порозуміння народів. 

Головний аспект регіонального компоненту змісту освіти – 

знання про способи здійснення профільної діяльності та досвід 

здійснення способів профільної діяльності в даному регіоні. 

Дидактичну основу цього аспекту зумовлює уточнений 

принцип політехнізму. У дидактиці політехнічним називають 

таке навчання, яке дає знання про наукові основи виробництва, 

про його головні галузі, озброює учнів загальнотехнічними 

вміннями, необхідними для участі в продуктивній праці 

(М.М. Скаткін). Нині в життя і працю людини увійшов 

комп’ютер, що є інформаційним ресурсом виробництва і 

підготовки працівника. 

На уроках праці потрібно ознайомлювати учнів як із 

застосуванням комп’ютера для оптимізації пошуку шляху до 

мети, так і надавати спеціальну підготовку для знайомства із 

властивостями оброблювальних матеріалів; з принципами 

будови і роботи модернізованих знарядь праці; з механізацією 

праці і новітніми напрямами наукової організації праці. 

Важливим і невід’ємним напрямом розвитку трудового 
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навчання в профільній школі є принцип поєднання навчання з 

продуктивною працею. 

Прищеплювати учням узагальнені вміння з правильної 

організації праці, виховувати в них трудову технічну культуру, 

акумулювати певний досвід здійснення способів профільної 

діяльності в даному регіоні – мистецтва виробництва. У кожній 

професії слід відшукувати профільність виконавця, 

майстерність. Завдання трудового навчання школярів полягає 

не в тому, щоб готувати з учнів вузьких спеціалістів, а в тому, 

щоб дати їм систему наукових знань, які лежать в основі 

техніки, технології і організації сучасного виробництва, а 

також виявити і уточнити індивідуальний шлях становлення 

життєдайної особистості. 

Регіональний компонент змісту освіти на 70-80% має бути 

пов’язаний з практичною, лабораторною, екскурсійною 

діяльністю, рольовими іграми, самоврядністю організації праці, 

дослідницьким хистом. Школа має містити зменшені копії 

виробництв, якими живе регіон, мати відповідний набір машин 

і механізмів, різноманітних секторів впровадження продуктів 

дитячої діяльності. Регіональний компонент змісту освіти може 

містити завдання отримання певного початкового фаху з виду 

робітничої діяльності. Може культивуватися певний набір 

спеціалізацій для певного навчального профілю протягом 

основної і старшої школи. 

У складі державного компоненту змісту освіти доцільно 

мати в полі зору завдання щодо другої дидактичної задачі. 

Наприклад, при написанні диктантів, літературних творів 

тематика їх обіймає освітню проблему і навчального профілю, і 

регіону одночасно. Тобто йдеться про поглиблення матеріалу 

регіонального спрямування для особистісного розвитку. 

Досвіду проєктування регіонального компоненту змісту 

освіти в Україні не напрацьовано. Тому, в якості ескізу, 

запропонуємо наступне. 

1. Встановлюємо географічні межі біосферного регіону і 

складаємо паспорт регіону. По суті, нібито маємо справу з 
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окремою невеликою країною. В ньому передбачаємо фіксацію 

геологічних утворень, корисних копалин, мінералів, вод тощо.  

Описуємо рельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ, 

аналізуємо гідросферу, клімат. Компактно подаємо економіку 

регіону, встановлюючи точки її росту, представлячи індустрію 

і аграрний сектор. Описуємо населення регіону, його 

зайнятість у суспільному виробництві, розвиток населення, 

освіту і культуру. 

2. Для кожного освітнього округу емпірично встановлюємо 

екологічну стежину, складний куррикулум, що може містити 

15-25 точок споглядання на вище сформульований зміст. Для 

кожного класу (вікової групи учнів) кожна точка споглядання 

вміщує відповідний зміст – від простого до складного. 

3. Для кожної точки споглядання добираємо досяжну зону 

для споглядання мети-ідеалу, куди заплановуємо екскурсію або 

звідки будемо добирати досвід життєтворення. 

4. Система освіти разом з об’єднаною територіальною 

громадою здійснюють піклувальну політику над екологічною 

стежиною так, що цей відкритий клас має захопити все 

помешкання, в інтересах якого діє освітній округ. 

5. Система освіти розвиває ті трудові галузі, які необхідні 

для розвитку регіону та згідно запиту особистості. 

6. Розробниками регіонального компоненту змісту освіти 

стають вчителі відповідного фаху в складі відділень 

лабораторії з проєктування змісту освіти при Регіональному 

інституті післядипломної педагогічної освіти. Експертиза 

створених програм і підручників здійснюється централізовано 

в межах держави. 

7. Екологічна стежина може розпочинати занурення в 

проблеми, які підлягають вирішенню. І на ній мають бути 

помітними результати вирішення поставлених раніше проблем. 

8. До функціонування екологічної стежини згодом стануть 

причетними не тільки учні і актив регіону, а і батьки учнів, і 

виробники, і всілякі земляки – справа покращення життя стає 

всенародною. 
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Праця, яку фундує сучасна школа – діяльність соціальна, 

регіональна за природою (цілями) і за характером – неможлива 

без розподілу праці. Праця є необхідною умовою появи і 

розвитку свідомості. Школа допомагає віднаходити в 

особистості її працю.  Застосування і виготовлення 

найпростіших знарядь відрізняє працю від простого 

привласнення продуктів природи. Екологічна стежина задає 

працю в інтересах суспільства, уточнює її вибір, складає 

характер. У праці людина керується об’єктивними 

властивостями предметів, а не їх біологічним значенням. З 

приматом праці над біологічною дією виникають пізнавальні 

властивості розуму, внаслідок чого розвиваються вищі процеси 

переробки інформації: мислення, уява, мотив. Дитяча праця – 

найліпша умова виховання моральних, товариських якостей, 

умінь взаємодії з ровесниками та старшими. 

Предмети або предметні модулі, які можуть скласти 

регіональний компонент змісту освіти, окрім оригінального 

трудового навчання: історія міст і сіл регіону, географія 

регіону, економіка регіону, мова регіону, література регіону, 

мистецтво регіону, музика регіону, прикладні ремесла, 

фольклор, оригінальні технології тощо. 
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ВИСНОВОК 
 

1. Щодо української нації – у неї є не тільки локальний 

географічний вимір (перетин фізичної і економічної географії) 

– Україна як країна і держава, але і глобальний, і космічний – її 

тіло, душа і дух. Точка перетину їх – свідома, мисляча людина. 

Щоб ставати нацією, етнос має засвоїти людяність як світогляд, а 

та пробудить його культуру і душевні старання. 

2. У складі ноосферного гуманізму України лежать такі 

ключові ідеї: 

1) проєктування майбутнього в складі триєдиної освітньої 

мети-ідеалу «соціальна держава – громадянське суспільство – 

екологічне мислення» має розпочинатися в умовах системи 

освіти регіону як суто природної території, де діє державний, 

регіональний і шкільний компоненти змісту освіти (академічна 

і прикладна складові);  

2) система освіти України повинна керуватися рамковим 

законом про освіту та регіональним освітнім доробком – 

регіональними освітніми конституціями, а шкільний компонент 

змісту освіти розробляється на засадах нормативних 

документів освітнього закладу, створеного і координованого 

громадою в інтересах розвитку конкретної особистості; 

3) шлях освіти розпочинається як психолого-педагогічна 

проблема в нетрях особистості, протікає як поліморфізм 

інтересів (аморфні – широкі – стержньові) в напрямі 

можливостей їх реалізації в суспільній праці як профільність; 

4) початки пізнання зрощуються правильним зануренням 

особистості в природу, в життя – умовами екологічної стежини 

регіону з точками споглядання і вивчення довкілля з 

можливістю порівняння з ідеалом (мають тенденцію 

поглиблення навчального матеріалу, реалізують декомпозицію 

проблеми вдосконалення якості життя на засадах наукового 

вивищення методу); 
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5) освітянське середовище розвивається за демократичним 

принципом, де діє дух законів, збалансованість усіх гілок влади 

на всіх рівнях організації, повага до особистості; 

6) ноосферна профільна освіта реалізує синтез природного 

та історичного процесу, враховує темпи формування 

глобальних демократичних суспільних відносин як синтез 

праці, розуму і наукової думки споріднено релігійному 

контексту в інтересах цивілізації; 

7) свідомість – результат еволюції, її витоки носять 

геологічне походження, особистісне втілення й колективне 

застосування: безпосереднє, опосередковане. Світ людини у 

великій мірі розпочинається в ній самій, конструюється нею і 

«поселяється» в ній же на завершальному етапі, тому і про 

профіль навчання наперед усе слід говорити  як про 

протяжність, по якій рухається енергія життя; 

8) необхідним є нове умотивування людського життя в 

якості безсмертя особистості в складі енергії гравітації, ефіру, 

внутрішнього випромінювання біооб’єктів, в т. ч. людини, 

адже пізнання можливого, усвідомлення необхідного, наукове 

обґрунтування усвідомленого – одна спільна ідея людей 

планети Земля; 

9) освіта, озброєна освітологією – найефективніший засіб, 

з допомогою якого людина стає Людиною, найкоротша дорога 

до цивілізації. 

*** 

Не покидають сподівання автора на те, що скоро в Україні 

настануть часи, коли освіта виконуватиме проєктивну функцію 

щодо життєдіяльності людини (по суті компенсаторну), і наш 

скромний унесок цьому найліпше сприятиме. 
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Про автора 

Здійснює науковий пошук шляхів і засобів вирішення 

актуальних проблем удосконалення соціальної системи на 

засадах модернізації педагогічної системи регіону. Ним 

розпочата і продовжується розробка системи профільного 

навчання для умов біосферного регіону. Є автором понад 300 

робіт з педагогіки. Його  основні праці: «Архітектоніка 

профільної освіти», «Формування навчально-освітнього 

простору регіону», «Впровадження системи профільного 

навчання в умовах регіону», «Концепція комплексного 

моделювання навчально-освітнього простору регіону засадами 

профільного навчання (Проєкт)»,  «Вступ до профільного 

навчання», «Профільне навчання в середній школі», 

«Педагогічна організація регіону: теорія і практика», 

«Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах 

профільно-диференційованої школи: формування профілів в 6-

11 (12), 5-9 класах гімназії, 8-11 (12) класах ліцею», 

«Профільно-диференційована школа як педагогічна проблема» 

(в 2-х ч.), «Навколишнє середовище» та ін. А.П. Самодрин є 

членом редколегій наукових видань: «Імідж сучасного 

педагога», «SienceRise», «Вісник Університету імені Альфреда 

Нобеля» серія «Педагогіка і психологія», «Збірник наукових 

праць» ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана». 
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