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This article analyzes nature and possibility of determining a man of future. The basis learned 
in the article can serve as a basis of the question of human nature. An author emphasizes that the 
question of a person’s future stems from the philosophy of education and can be learned on the 
basis of philosophical anthropology. Representatives of the last one, as the author notes, for a 
long time have been studying the nature of man, trying to synthesize knowledge of different 
sciences. It is noted that the main feature of the human being is to be able to make mindful choice 
and to take responsibility for its consequences. The article illustrates the capabilities of a normal 
choice for future generations.  

The works of the classical representatives of German philosophical and anthropological school, and 

the ideas of Kiev school of philosophy, as well as the documents of a general importance as the 
Declaration of Independence served as the materials of the research woer. The work itself is based 
on the principle of reflection upon the general theses.  

This paper learns the main ideas of human nature and analyses the impact of law on the pro-
vision of human capabilities and the choice in common. The suggestion is made of the necessity of 
emotions, feelings and sensations as the basis of human choice.  

The author concludes that the main task of philosophy of education is to preserve and ensure 
the man of future to make its mindful choise.The choice that is based on the rational thinking as 
well as on the emotional impulse.  

Keywords: man of the future, choice, philosophical anthropology, human nature, the right 
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Людина майбутнього – яка вона? Щоб відповісти на це питання, нам слід 

знати відповіді на ще декілька. Перше з них – що собою являє людина сучасна 
як феномен? Друге – ким була людина колишня? Якщо дати відповідь на ці дві 
позиції, то цілком логічно можна перейти й до відповіді на першу позицію – 
якою буде людина майбутнього? Спершу слід розглянути, в рамках якого поля 
наук та досліджень дається відповідь на ці питання.  

Кількість наук, які досліджують феномен людини, достатньо велика – фізіо-
логія, біологія, психологія, нейрологія, антропологія, морфологія, етнологія, на-
уки сфери штучного інтелекту та й інші менш відомі. Всі вони особливі тим, що з 
поля людської сутності досліджують певні напрямки. Наприклад, фізіологія 
займається чисто фізичним аспектом побудови людського тіла. Її не цікавлять 
людські емоції та переживання. Це вже, скоріше, сфера дослідження психології. В 
той самий час останню не цікавить дві руки в людини чи три, якщо в неї немає при 
цьому помітних психологічних відхилень. Науки штучного інтелекту вза- 
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галі займаються моделюванням процесів, які відбуваються в людському мозку. 
Тут вони тісно пов’язані з нейрофізіологією. Однак, всі вони із загального 
дослі-джують щось конкретне. Такою є специфіка будь-якої науки.  

Коли мова йде про образ людини майбутнього, то ми маємо справу з загаль-
ним поняттям – не конкретним. Бо конкретним в цьому випадку буде певна 
лю-дина з іменем та прізвищем. Образ людини не можна охарактеризувати 
межами однієї науки. Саме це сфера діяльності філософії. Навіть окремого її 
підрозді-лу – філософської антропології. Філософія, на відміну від науки, 
здебільшого є практикою зведення конкретних людських знань та досвіду до 
абстрактних по-нять, категорій, теорій і гіпотез. Коротше кажучи – якщо наука 
частіше займа-ється зведенням абстрактного до конкретного, то філософія 
зводить конкретне в абстрактне. А нам якраз і треба цілком конкретних людей 
сьогодення і ми-нулого, а точніше – їхні загальні риси звести до абстрактного 
поняття людини заради розкриття образу людини майбутнього.  

Отже, область, в якій розкриватиметься питання, належить філософії. Дані 
різноманітних наук будуть базовим матеріалом для зведення образу людини. 
Для точності дослідження тепер треба дізнатися, звідки береться саме питан-
ня і необхідність його постановки? Питання про людину сучасну провокують 
психологія, нейрологія, науки штучного інтелекту, етнологія та антропологія. 
А от проблема людини майбутньої можлива лише у науці, пов’язаній з форму-
ванням цього образу. Це педагогіка. Остання весь час ставить питання про те, 
якою має бути людина. Але не зараз, а в майбутньому. Адже саме такий запит 
їй надходить від суспільства. Суспільство весь час потребує в освітніх закладах 
кращих людей, фахівців, спеціалістів, аніж були до того. Це трапляється через 
появу безлічі нових спеціальностей, на які спрямовуються спеціалісти нового 
роду. Особливо сьогодні – в добу інформаційних технологій.  

Педагогіка постійно зустрічається з проблемою необхідності визначення об-
разу людини майбутньої. Однак, своїми методами вона вирішити це питання 
не може. Її мета – давати відповідь, як сформувати цю людину, а не ким вона 
має бути. Тут на допомогу частково приходить філософія освіти, а частково 
філософ-ська антропологія. Саме в основу останньої ще в минулому столітті 
Макс Шелер закладав завдання – визначення людської сутності.  

Однак, ще до Шелера, Іммануїл Кант у своєму світосприйнятті приходить до 
розуміння, що питання про сутність людини є найважливішим питанням фі-
лософії. Більше того – всю філософію, всі її узагальнення можна звести до про-
блемності людського розуміння. Усвідомлюючи це, Іммануїл Кант пише робо-
ту «Антропологія з прагматичної точки зору». У ній німецький філософ 
розписує усі сукупні риси людини, намагаючись не загубити жодної деталі – ні 
фізичної, ні психологічної, ні навіть соціальної. Кант вважав, що тільки 
повністю описав-ши сутність людини, можливо зрозуміти її суть.  

У своїй останній роботі “Антропологія з прагматичної точки зору” (1798) І. 
Кант як би підводить підсумок роздумів про людину і взагалі всім своїм фі-
лософським роздумам. Це завершення шляху. І одночасно початок: почина-ти 
вивчення філософії Іммануїла Канта доцільно саме з “Антропології ”. Чи-тач 
ніби мав пуститися в дорогу, зворотню рухові думки Канта. В кінці цього шляху 
“Критика чистого розуму”. Головна частина книги розпадається на три 
 
158 ISSN 2311-8822 Future Human Image 1(4) 



Julia Chala  
The Essence of Man’s Future as a Personal Choice of the Individual 

 
розділи відповідно до трьох здібностей душі: пізнанню, “почуттям задоволен-
ня і невдоволення” і здатністю бажати. Саме ці три здібності визначили свого 
часу зміст трьох кантівських “Критик”. У “Антропології з прагматичної точки 
зору” ідеї критичної філософії безпосередньо співвіднесені зі світом люди-ни, 
його переживаннями, прагненнями, поведінкою. Людина для Іммануїла Канта 
– найголовніший об’єкт у світі. Людина створена таким чином, що вра-ження і 
збудження, викликані зовнішнім світом, вона сприймає за допомогою тіла – 
видимої частини її сутності. Фізіологія служить не тільки для того, щоб 
відобразити в невидимій душі поняття про зовнішні предмети, а й необхідна 
для того, щоб внутрішньою діяльністю відтворювати і пов’язувати ці поняття, 
коротше кажучи, для того, щоб мислити. Над усіма іншими істотами люди-ну 
піднімає наявність самосвідомості. Завдяки цьому вона представляє собою 
індивід. При всіх змінах, які вона може зазнати, людина все-таки одна і та ж 
особа. З факту самосвідомості випливає егоїзм як природна властивість люди-
ни. Просвітницька філософія, яка виходила з окремого індивіда, культивувала 
розумний егоїзм як основу поведінки.  

Макс Шелер, продовжуючи розвивати філософську антропологію, спробував за-
значити одну цікаву деталь – уся сукупність людських рис окремо зустріча-ється в 
кожної з тварин. Інколи навіть в деяких комплексах – як шимпанзе чи дельфінів. 
Вони за своєю психологічною і біологічною суттю дуже схожі на лю-дину. А отже, 
має бути одна, притаманна лише людині, риса, яка відрізняє лю-дину від усіх тва-
рин, яка протиставляє людину усьому царству тварин і рослин. Для самого Шелера 
ця риса заключається в понятті «дух». Це мало б бути щось, що не 
підпорядковується психологічному і біологічному визначенню й наявне тільки у 
людини. «Мы хотели бы употребить для обозначения этого Х более ши-рокое по 
смыслу слово, слово, которое заключает в себе и понятие разума, но наряду с мыш-
лением в идеях охватывает и определенный род созерцания, со-зерцание первофе-
номенов или сущностных содержаний, далее определенный класс эмоциональных 
и волевых актов, которые еще предстоит охарактери-зовать, например, доброту, 
любовь, раскаяние, почитание и т. д.,— слово дух. Деятельный же центр, в котором 
дух является внутри конечных сфер бытия, мы будем называть личностью, в отли-
чие от всех функциональных «жизненных» центров, которые, при рас-смотрении 
их с внутренней стороны, называются также «душевными» центрами» [Шелер, 
1988: ст. 52-53].  

Скоріш за все, Макс Шелер хотів би використати саме поняття «розуму» для 
цієї характерної риси. Та близькість цього поняття з «інтелектом» можливо 
від-штовхнула філософа від цього кроку. Шелер використовує слово «Дух». 
Цікаво, що Шелер використовує термін «дух» як визначальну рису для харак-
теристики певного класу вольових актів. Хоча вольові акти для Макса Шелера, 
скоріш за все поставали як вольовий акт в принципі. Важливим є ще й те, що 
шелерів-ський дух містить ще й цілий набір психологічних актів – доброта, 
любов, ка-яття, повагу, вищі почуття, що не виводяться з інтелекту, а є преро-
гативою суто психологічних станів людини. Вони частково проявляються в тих 
чи інших тва-рин, і є проявом психічної структури тварини. І не зрозуміло – 
коли наголошу-ючи на тому, що це вже проявляється у тварин, то чому Макс 
Шелер приписує їх до винятковості духу людини. 
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В подальшому кожен філософ досліджував людину чи через метод Канта, уза-
гальнюючи всі людські риси до загальної сутності, чи через метод Шелера – ви-
різняючи серед усіх рис якусь одну визначальну. Щось таке, що робить людину лю-
диною. Однак був і третій шлях. Він виокремлюється в теорії Ганни Арендт про 
«Vita activa». Ганна Арендт зазначає, що людина не здатна збагнути свою суть та-
кою, яка та їй надана від Бога. Однак людина здатна визначити свою суть через 
власну діяльність. А отже і визначити саму себе. Це вказує ще й на той факт, що 
людина визначає не тільки себе для самої себе у власній діяльності. Людина ви-
значає загальне уявлення про ідеал людини для всього людства у своїй діяльності.  

Коли філософія освіти зустрічається з ідеєю людини майбутнього, то вона ви-
мушена визначати загальний ідеал людини для всього людства. Викладач здій-
снює певну діяльність у необхідності виховати людину покладаючись, на певний 
образ майбутньої людини. Все вищезазначене уже нагадує ті припущення, які 
можна вивести з теорії Ганни Арендт. А й дійсно, філософія освіти задається пи-
танням, про сутність людини майбутнього в аспекті її цілеспрямованого форму-
вання самою себе. Отже, основне завдання філософії освіти має ставитись у руслі 
того, як остання здатна забезпечити момент, коли людина дійсно, усвідомлено і 
цілеспрямовано здатна буде визначати себе і всіх оточуючих через власні дії.  

А в такому випадку саме наша діяльність і визначає те, чим ми є і як ми є. «Этот 
будущий человек, о котором естественники полагают, что он будет населять Зем-
лю не более как через сто лет, возникни он когда-нибудь на деле, окажется об-язан 
своим существованием бунту человека против своего собственного существа,  
а именно против того, что было ему при рождении подарено как вольный дар   
и что он сейчас хочет обменять на условия, создаваемые им самим». [Арендт,   
2000: ст. 11]  

З цієї теорії в нас випливає дилема – неправильно за людину зробити вибір 
ким їй бути, і яке виховання чи освіту отримати. На практиці, принаймні в су-
часній Україні, вибір робиться за дитину. Яким чином? Через створення тих чи 
інших можливостей з одного боку і через закриття тих чи інших можливостей 
– з іншого.  

Людина космологічна, людина майбутнього, матиме шанс робити власний 
вибір того, якою бути їй бути конкретно і загалом. Це головна її властивість, на 
відміну від тварини. І якщо ми чітко знаємо, що дитиньча курки чи свині в 
май-бутньому має дати більше м’яса, аніж їх батьки, то про людину ми не мо-
жемо ка-зати – що вона обов’язково має бути розумнішою за своїх батьків-
фізиків у фізиці. Може, вона захоче бути митцем і творити неперевершені тво-
ри світового визна-ння?  

Оскількі це можна визначити як одну з основних рис людини – робити 
свідо-мий вибір і відповідати за наслідки власного вибору, то найголовніше 
для лю-дини космологічної – зберегти цю властивість. А отже, для нашої 
сьогоденної освіти основним завданням постає необхідність зберегти та надати 
всім здат-ність робити свідомий вибір. Звідки постає свідомий вибір людини? І 
як нам покращити умови цього вибору для майбутніх поколінь?  

Вибір людини є однією з основоположних ідей політики, юриспреденції та 
філософії. Ця ідея відображає специфічну властивість людини, яку на сьогод-
нішній день практично неможливо пояснити. Коли мова йде про пояснення 
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того, чому людина робить вибір, чому вона взагалі змушена здійснювати вибір, 
то треба звертатися до Штучного Інтелекту. Спроба назвати комп’ютер анало-
гом людського мозку у науковців завжди викликала захоплення неймовірних 
відкриттів і скептичну посмішку. Тест Т’юрінга й досі залишається найактуаль-
нішою перевіркою машини на наявність “розуму”. Якщо машина здатна об-
хитрити людину – вона розумнише за людину. Це й є “захоплення перед не-
ймовірним відкриттям”. Залишилось лиш зібрати таки машину, що здатна бу-
де обдурити людину. Та тут же можна побачити скептичну посмішку Дж. Сер-
ля – машина не може оманути людину. Машина є лише інструментом завдяки 
якому одна людина оманює іншу.  

Властивість людини полягає у здатності самостійно визначати перед собою 
ціль, шляхом власного незалежного від оточуючих обставин вибору. І завдяки 
тому ж вибору визначати шляхи та методи досягнення поставленої цілі. Для 
Серля, як і до того – Канта, цей вибір є розривом. Ми завжди здатні сказати 
вирішальні причини власного вибору, та ніколи як ці причини безпосередньо 
пов’язані з вибором.  

Ідею людського вибору було точно передано у декларації незалежності Спо-
лучених Штатів Америки. “Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей 
створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до 
яких належать життя, свобода і прагнення щастя; що уряди встановлюються між 
людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, 
ким вони управляють; що в кожному випадку, коли якась форма правління стає 
згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і встановити но-
вий уряд, спираючись на такі принципи та організовуючи його владу в такі спосо-
би, які видаються народу найдоцільнішими для осягнення своєї без-пеки і щастя.” 
[ДН США] З людського вибору постає необхідність права і закону як певної 
регламентної угоди з приводу того, що людина здатна робити і що людина робити 
не має. Людське право, в космологічному масштабі постає там, де починається 
право іншої людини. Досить часто інтерпритується ідея, що права однієї людини 
закінчуються там, де починаються права іншої людини. Як у крилатому вислові 
про свободу. Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода 
іншої людини. Та це є принципово невірним. Свобода і права однієї людини, почи-
наються там, де починаються свобода і права іншої людини.  

Ця формула дуже тісно пов’язана з ідеєю визнання. Щоб право працювало, 
його треба визнавати. Якщо одна людина не визнає прав іншої і за умов, що 
людей всього двоє, то друга не має прав. Якщо є хоча б дві людини, що визна-
ють права один одного, вони мають право взагалі. Право тоді працює. Працює 
завдяки визнанню. А визнання з’являється за рахунок відповідальності. Якщо 
подальші дії конкретної людини залежать від її вибору, то відповідальність за 
ці дії теж лежать на ній. Якщо людина приймає відповідальність за наслідки 
влас-них дій – вона свідома. Зазвичай саме по цьому критерію в Сполучених 
Штатах Америки визначають можна чи не можна людину судити і чи досягла 
дитина віку, кола вона в повній мірі може відповісти за власні дії.  

Людина космологічна, як людина майбутнього, має зберегти за собою де-кілька 
особливостей. Перш за все – здатність робити свідомий вибір. Цілком можливо, що 
саме ця риса зберігає людську сутність. Бо саме це забезпечує мож- 
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ливість індивіду самому визначатися і вчиняти відповідно до власних уявлень 
про людину. Більше того – тільки тоді останній і є особистістю. По-друге – для 
того, щоб людина як особистість могла здійснювати власний вибір, її треба без-
посередньо забезпечити усіма можливостями для здійснення вибору. В цьому і 
полягає одна з основних функцій виховання й освіти – забезпечити рівні мож-
ливості для всіх за для здобуття рівних можливостей у здійсненні себе.  

Тут знов постає парадокс. Людина тільки тоді людина, коли робить 
свідомий вибір. Дитина – не завжди робить свідомий вибір. Більше того – 
перший деся-ток років вона навчається його здійснювати. Як тільки дитина до 
кінця усвідом-лює власний вибір, вона досягає соціальної і особистісної 
зрілості. В психології давно визначили, що це в середньому – чотирнадцять 
років. Отже, до того, як дитина не стала особистістю, вибір якою їй бути люди-
ною роблять її батьки, чи опікуни або вихователі.  

Чи є це правильним – відповісти дуже й дуже важко. Однак, спілкуючись із 
ровесниками, ми достатньо часто можемо помітити, як людина жалкує, що в 
дитинстві її не віддали у той чи інший творчий гурток, чи спеціалізовані курси 
по надбанню тих чи інших навичок. Або навпаки – як добре що її віддали та в 
неї виявилася додаткова можливість реалізувати себе в тій чи іншій сфері. От-
же, наявність тих чи інших можливостей для реалізації людиною самої себе є 
одним з найпріорітетніших у формуванні людини майбутнього. Людина 
космологічна на момент здийснення власного вибору у тому, якій їй бути як 
людині, повинна мати найбільш широкий спектр можливостей за для того, 
щоб себе реалізувати. У той же самий час, їй необхідно мати гарантовані 
суспільством права на реа-лізацію себе у будь-якій сфері. Можливості пород-
жуються завдяки здатностям. Права є наслідком вибору, як кожної окремої 
людини, так і всього суспільства взагалі.  

Отже, можемо підвести певний підсумок – людина майбутнього є такою, 
яка на відміну від усіх тварин робить свідомий вибір у кожній сфері власного 
життя. А на момент становлення як людини вона повинна мати найширший 
спектр можливостей для самореалізації як людини. Та чи буде це кінцевою 
суттю лю-дини космологічної?  

У другій половині двадцятого століття у філософській думці Радянського 
Союзу виник дивний феномен – київська антропологічна школа. Вона назріла 
як певний відгук на філософію “комуністичного марксизму” з його постійною 
тягою до раціоналізації усього. Людина, у більшості уявлень радянської систе-
ми, є людиною тільки завдяки власній раціональності. Відчуття людині 
непотрібні, вони роблять її твариною. Найбільш яскраво цю думку на постра-
дянському просторі характерезує всім відомий вислів – “В Радянському Союзі 
сексу не було”. Секс в більшості світоглядних систем є найвищим рівнем задо-
волення індивіду. Більше того – саме він в більшості культур характерезує 
емоції, відчуття та пристрасть, що керує людиною. Не рідко він також є симво-
лом кохання як такого в свідомості сучасної молоді.  

Продовжуючи радянську доктрину, київська філософсько-антропологічна 
школа доводить ідею до абсурду – скільки треба мати розуму, щоб намалювати 
“Мону Лізу”? Чи розписати Сикстинську Капеллу? Чи створити “Родена”? Тоб-
то на скільки ми можемо розписувати людську діяльність, виходячи з раціона- 
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лістичних міркувань? Невже людський вибір, взагалі вибір, базується лише на 
холодній логіці? Де логіка “Родену”? Чи, відходячи від дев’яностих років, інста-
ляцій в Мистецькому Арсеналі чи Пінчук Арт Центрі? Чи не робить тяга до 
пре-красного людину людиною? Чи не впливають такі глибинні почуття, як 
кохання чи дружба на наш вибір всупереч будь-якій логіці?  

Розрив, який описується і Кантом, і Серлем, між причиною, вибором і дією, 
береться саме через нездатність пояснити здійснення дії через раціоналістич-
ний вибір. Особливо, коли питання стосується справедливості, кохання чи 
дружби. Якщо брати логіку сумнозвісного принца Дацького у Шекспіра, то йо-
го вибір і помста ніяк не вкладається у звичайну людську логіку. Гамлет, 
скоріше, керується власним відчуттям справедливості, аніж логікою чи 
раціональними судженнями.  

Київська антропологічна школа керується ідеєю того, що людська сутність 
складається не тільки з раціонального аспекту, а й з емоційного. Остання скла-
дова, як і чуття, й почуття не менш важливі, аніж розум як такий. Більш точно з 
цими аспектами можна ознайомитись досліджуючи етику. Кант взагалі вважав, що 
людину треба виховувати виключно в моральному полі, плекаючи з дити-ни висо-
коморального індивіда, що є патріотом власної країни і високоефектив-ним чле-
ном суспільства. Крім того, людська сутність, що твориться, починає характеризу-
ватися також потягом до прекрасного. Це висвітлює серія подій що відбулися 
декілька років назад у Франції. «Саркози в одном из публичных выступлений задал 
вопрос: «Кому сегодня нужна «Принцесса Клевская?», имея в виду ненужность 
включения в современные образовательные программы для госслужащих этого 
французского романа XVII века. В ответ на это заявление студенты и преподавате-
ли Сорбонны вышли на улицы Парижа и вслух чита-ли роман Мари де Лафайет 
«Принцесса Клевская». Но главным был Манифест студентов и их аргументы: 
«Мы хотим жить в мире, где могли бы говорить о “Принцессе Клевской”, о каких-
то других текстах, да и об искусстве и кино с на-шими согражданами, какую бы 
должность они ни занимали. Мы убеждены, что чтение литературного текста по-
могает нам встретиться лицом к лицу с этим ми-ром, профессиональным или лич-
ным. Мы верим в то, что без сложностей любые размышления и культура демокра-
тии мертвы. Потому что мы верим, что уни-верситет есть и должен быть местом 
красоты, а не показателей, размышлений, а не рентабельности». При этом по всей 
Франции они разослали коммюнике с призывом выйти на улицы и прочитать 
«Принцессу Клевскую», что породило целое движение в поддержку культуры» 
[Баркова, 2014]  

Культура, мистецтво, прекрасне, почуття, чуття, – все це має неабиякий 
вплив на становлення людини, на її власний життєвий вибір. А тому ми маємо 
орієнтуватися на те, щоб людині майбутнього надати можливість робити влас-
ний вибір, виходячи етичних та естетичних міркувань, а не догоджаючи лише 
суровій логіці розмірковувань без відчуттів.  

Підсумовуючи все, що було вже сказано, можна зробити наступні висновки. Об-
раз людини майбутнього не є однозначним в силу того, що людина сама ви-значає 
себе. Тільки майбутнім поколінням слід вирішувати яким їм бути. Необ-хідність 
цього вибору випливає з розмірковувань видатних німецьких мисли-телів – Канта, 
Шелера, Арендт. Крім того, вибір цей забезпечується правами 
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кожної людини. Крізь розуміння відповідальності за свої вчинки ми можемо 
зробити висновок, що людина тільки тоді дійсно усвідомлює саму себе, коли 
вона до кінця відповідає за власні вчинки і дії. Тільки завдяки вибору і відпо-
відальності за власний вибір людина здатна визначити себе і свою сутність. 
Цим в решті решт ми і відрізняємося від тварин.  

Крім усього вище сказаного, слід зазначити, що людині космологічній, лю-
дині майбутнього на рівні з усіма іншими людьми має бути відкритий якомога 
більший спектр можливостей. Можливості людини, що себе усвідомлює, ре-
ально забезпечити тільки через поглиблене здобуття різноманітних навичок та 
вмінь у дитинстві. Щоб, коли дитина подорослішала, їй відкривався найбіль-
ший спектр шляхів само ідентифікації, визначення та реалізації. В силах сього-
денної філософії освіти визначити якомога найкращі методи навчання дитини 
задля повноцінного забезпечення вибору у майбутньому.  

Людський вибір не завжди ґрунтується на логічних міркуваннях та фактах. До-
сить часто має місце й такий випадок, коли на наш вибір прямо впливає емо-
ційний та чуттєвий порив, а місце логічного факту займає етичне судження, 
необхідність якого взагалі ніяк не можна обумовити. На думку київської філо-
софської школи, саме такий вибір вирізняє людяність. А отже, саме емоційні та 
чуттєві пориви нам слід забезпечити на рівні з розвитком аналітичних та розу-
мових здатностей, навичок та практичних вмінь. Адже тільки тоді дитина, по-
дорослішавши, зможе зробити свідомий вибір і стати людиною майбутнього. 
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